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PRO.JEKT 

UCHWAŁA Nr ..................................... . 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia ....................... . 

w sprawie rozpatrzenia skargi Sołtys Sołectwa Buczek w Gminie Poświętne oraz B. Cz. 
na opieszałość władz Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustavvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czen1łca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; 
z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę złoż-0ną przez Sołtys Sołectwa Buczek w Gminie Pośvviętne 
oraz B. Cz. z dnia 1 O października 2019 r. na opieszałość władz Gminy dotyczącą remontu 
odcinka drogi we wsi Kruszev.riec Kol. w Gminie Opoczno w kierunku wsi Buczek w Gminie 
Poświętne, za zasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały . 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opocznie do zawiadomienia 
Skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



Załącznik do uchwały Nr ......... . 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia ................................ . 

UZASADNIENIE 

Skarżący Sołtys Sołectwa Buczek w Gminie Poświętne oraz B. Cz., pismem z dnia 

10 października 2019 r. , które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Opocznie w dniu 
15 października 2019 r., v.rnieśli do Rady łv1iejskiej w Opocznie skargę na opieszałość władz 
Gminy dotyczącą remontu odcinka drogi we wsi Kruszewiec Kol. w Gminie Opoczno 
w kierunku wsi Buczek w Gminie Poświętne. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustaw)r z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 2096 ze zrn. , dalej: kpa) Rada Miejska, przy braku 
przepisów szczególnych, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań 
lub działalności Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 kpa. 

W skardze wskazano, że konieczność remontu odcinka 300 metrów drogi koło Szkoły 
w Kruszewcu w kierunku wsi Buczek, była zgłaszana od lat, zaś poprzednie władze 

samorządowe składały w tym zakresie wiele obietnic, które pozostały niezrealizowane 
do dziś. Podniesiono również, że droga jest w fatalnym stanie technicznym. W związku z ~ 

wieś Buczek w Gminie Poświętne została praktycznie pozbawiona krótkiego dojazdu 
do Opoczna. Z uwagi na to, że część drogi, której dotyczy skarga leży na terenie Gminy 
Opoczno, to Gmina Opoczno powinna poprawić jej stan. Skarżący wskazali również, 

że odcinek drogi miał zostać wyremontowany w roku 2019. 
Po przeanalizowaniu sprawy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Opocznie wypracowała stanowisko, zgodnie z którym skargę należy uznać za zasadną. 
Komisja zwróciła uwagę na konieczność i zasadność przeprowadzenia remontu wskazanego 
w skardze odcinka drogi. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się do Rady Miejskiej w Opocznie 
z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za zasadną. Rada Miejska 
w Opocznie po wysłuchaniu \.\rn:iosków Komisji oraz po przeanalizowaniu skargi i zebranych 
w sprawie materiałów, postanowiła uznać skargę za zasadną, podzielając argumentację Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 


