Uchwała Nr XXI/236/2008
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 3 lipca 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubaczów w przedmiocie złego stanu
gminnej drogi dojazdowej do posesji przy ul. Zielonej nr 2 w Lisich Jamach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z późn. zm.)
Rada Gminy Lubaczów
uchwala, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się, Ŝe skarga wniesiona na Wójta Gminy przez Panią Justynę Myszkowski,
zam. ul. Zielona 2, Lisie Jamy dotycząca nienaleŜytego wykonywania zadań Gminy
w zakresie utrzymania dróg jest niezasadna, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2.
Niniejszą uchwałę naleŜy przekazać wnoszącej skargę – pani Justynie Myszkowski oraz
opublikować w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Lubaczów
Wiesław Smoliniec

Załącznik do uchwały
Nr XXI/236/2008
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 3 lipca 2008 r.
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta

W związku z pismem z dnia 04-02-2008 r. skierowanym do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Przemyślu i przekazanym następnie Radzie Gminy Lubaczów
zawierającym skargę na Wójta Gminy Lubaczów, odnośnie braku dbałości o stan ulicy
Zielonej w Lisich Jamach.
Wyjaśniamy, iŜ zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach
publicznych /j. t. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm./ organ administracji rządowej
lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości naleŜą sprawy z zakresu
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.
Wedle art. 20 pkt 4 w/w ustawy do zarządcy drogi naleŜy w szczególności utrzymanie
nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inŜynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
TakŜe art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j. t.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ stanowi, iŜ zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty naleŜy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują
sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
JednakŜe limity wydatków na poszczególne rodzaje zadań ustala corocznie uchwalany
budŜet gminy (art. 51 ust. 1 ustawy), które to limity są nieprzekraczalne.
Rada gminy uchwalając budŜet gminy wskazuje na jakie cele będą przeznaczone
środki budŜetu. Przywołany wyŜej art. 7 ust. 1 ustawy wymienia łącznie dwadzieścia
rodzajów zadań własnych gminy. Nie oznacza to, Ŝe na wszystkie z tych zadań gmina musi
przeznaczyć środki i w jednakowej wysokości.
Stan techniczny dróg jest uwarunkowany przede wszystkim moŜliwościami
finansowymi gminy.
Mając powyŜsze na uwadze oraz fakt, iŜ:
• w roku 2006 po budowie kanalizacji dokonywana była naprawa przedmiotowej drogi
poprzez naprawę i utwardzenie zjazdu na ulicę zieloną z drogi powiatowej,
• w roku 2007 dostarczono na naprawę przedmiotowej drogi 17 ton odpadów z masy
bitumicznej oraz 15 ton gruzu,
• w roku 2008 dostarczono 15 ton gruzu, ponadto zakupiono 9 mb rury kanalizacyjnej
do wykonania odwodnienia
nie sposób personalnie winić Wójta Gminy o brak dbałości o stan tej drogi, czy teŜ brak
działań zmierzających do jego poprawy.
Biorąc pod uwagę opisany stan prawny oraz przedstawione okoliczności, Rada Gminy
Lubaczów uznała, Ŝe skarga jest niezasadna.
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Lubaczów
Wiesław Smoliniec

