
UCHWAŁA NR 235/XXVIII/17
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie skargi na Wójta Gminy Poczesna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
 z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz.23 z poźn.zm)  

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę Pana H. K.1) na Wójta Gminy Poczesna uznaje się za bezzasadną z przyczyn podanych
w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, która poinformuje skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

1) dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane ( art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do 
informacji publicznej - Dz.U z 2016r poz.1764 w zw. z art. 26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych - Dz.U.2016r poz.922
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Załącznik do Uchwały Nr 235/XXVIII/17

Rady Gminy Poczesna

z dnia 26 czerwca 2017 r.

Stanowisko Rady Gminy Poczesna w sprawie skargi Henryka Kołodziejczyka na działalność Wójta Gminy. 

W dniu 25 kwietnia 2017r do Rady Gminy Poczesna za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach wpłynęła skarga Pana Henryka Kołodziejczyka na działalność Wójta. Skarga dotyczy  nieudzielenia 
skarżącemu konkretnej odpowiedzi co do terminu budowy Ośrodka Zdrowia w Nieradzie.

Skarżący twierdzi, że „Władze Gminy zupełnie zapomniały o budowie Ośrodka Zdrowia w Nieradzie, która została 
zgłoszona w 2006r i pomimo upływu 10 lat  nikt tego wniosku nie realizował tłumacząc się zawsze brakiem pieniędzy.”

W związku z powyższym skarżący zwrócił się „z prośbą, apelem, wnioskiem” o podjęcie działań aby w budżecie Gminy 
były zabezpieczone w 2017r pieniądze na rozpoczęcie budowy Ośrodka Zdrowia w Nieradzie. Korespondencja w tej 
sprawie pomiędzy Wójtem Gminy a skarżącym Henrykiem Kołodziejczykiem trwa już od wielu miesięcy.

Skarżący był niezadowolony z udzielonych mu odpowiedzi i wyjaśnień i w tej samej sprawie zaczął składać skargi do 
wszelkich możliwych instytucji w tym m.in. do Rady Powiatu Częstochowskiego, Starostwa Powiatowego, 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zdaniem skarżącego budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie jest tak ważnym zadaniem iż wydawanie pieniędzy na np.: 
„budowę chodnika, pętli autobusowej i utrzymanie redakcji Spoiwa mogą świadczyć o rozrzutności Urzędu Gminy 
Poczesna.”

Analizując składane przez skarżącego pisma oraz udzielone przez Wójta odpowiedzi i wyjaśnienia w żaden sposób 
nie można przyjąć, iż skarżący był traktowany lekceważąco.

Podkreślić należy że Pan Henryk Kołodziejczyk na każde pismo kierowane do Gminy otrzymywał odpowiedzi. 
Skarżący pismem z dnia 17.02.2017r, z dnia 22.03.2017 oraz 06.04.2017r został poinformowany, że dokumentacja 
techniczna budowy Ośrodka Zdrowia w Nieradzie sporządzona w 2007r wymaga weryfikacji z uwagi na fakt, że była 
sporządzona w czasie gdy obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą 
Nr 214/XXXIV/06 z dnia 2 marca 2006r, następnie uchylony w postępowaniu sądowym  (wyrok NSA II OSK 1735/09 
z 18.02.2010r).

Obecnie na terenie przeznaczonym pod budowę Ośrodka Zdrowia obowiązuje nowy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, który nie wymaga żadnych korekt. W tej sytuacji dalsze drążenie przez skarżącego tematu uchylenia 
poprzednio obowiązującego planu jest bezprzedmiotowe w kontekście budowy Ośrodka Zdrowia.

Pismem z dnia 20.03.2017r oraz z dnia 03.04.2017r skarżący został poinformowany, że zadanie budowy Ośrodka 
Zdrowia w Nieradzie zostało zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 i będzie realizowane 
zgodnie „z polityką finansową gminy”.

Gmina ma w swoim zakresie wiele zadań a przy tym posiadane środki finansowe są ograniczone.

Rada Gminy wraz z Wójtem decyduje, które potrzeby mieszkańców będą realizowane w priorytetowej kolejności.

Opiekę medyczną na terenie Gminy zapewniają 3 Ośrodki Zdrowia: we Wrzosowej, Nieradzie i Poczesnej.

Ośrodek Zdrowia w Nieradzie jest być może skromnym , ale dobrze funkcjonującym.

Ponadto mieszkaniec Nierady korzystając z komunikacji miejskiej może  skorzystać z bogatszej oferty innych 
Ośrodków Zdrowia na terenie gminy.

Gmina monitoruje ogłoszenia o konkursach celem pozyskania środków zewnętrznych na budowę przedmiotowego 
Ośrodka Zdrowia.

Tak więc na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podanie konkretnej daty rozpoczęcia przedmiotowej budowy.
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