
UCHWAŁA NR XXXIII/319/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie  skargi mieszkanki Gminy w sprawie wydatkowania środków na nasadzenia alei czereśniowej 
i lipowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021, poz. 1372 z późn.zm.) oraz w związku z art. art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.)  

Rada Gminy Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi mieszkanki Gminy Rudnik z dnia 04.10.2021r. (data wpływu 04.10.2021), 
dotyczącej wydatkowania środków na nasadzenia alei czereśniowej i lipowej, Rada Gminy stwierdza, że 
należy ją uznać za bezzasadną zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. 

§ 2.  

Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy w Rudniku do powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Eugeniusz Kosel 
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Uzasadnienie 

W dniu 04.10.2021 r. do Biura Rady Gminy w Rudniku wpłynęła skarga z dnia 04.10.2021 r. mieszkanki 
Gminy, która wobec zmarnowania wielu środków finansowych, skutkiem braku wiedzy i kompetencji 
zaskarżyła wydatkowanie tych środków na nasadzenia alei czereśniowej i lipowej. Wskazała, że 
sadzonki na drzewka nie posiadały stosownych osłonek.  

Pracownicy Urzędu Gminy Rudnik zlecili nasadzenia w ciągu drogi transportu rolniczego od ulicy Cisza 
w Rudniku do Strzybniczka. Do nasadzeń przeprowadzonych w listopadzie 2020 r. użyto 150 szt. 2 letnich 
sadzonek czereśni odm. Burlat (koszt 2244 zł) oraz 20 szt. sadzonek lipy drobnolistnej (koszt 3120 zł). 
Czereśnie nasadził ZWiUK Rudnik (koszt 1000 zł), natomiast lipę firma ASJ HORTUS sp. z o.o. (koszt 
2269,7 zł). Zakupiono paliki na kwotę 387, 45 zł. Sadzonki opalikowano oraz zaopatrzono w osłonki. 

W miesiącu lutym 2021 stwierdzono zniszczenie ok. 20 szt. sadzonek czereśni poprzez rozjechanie. 
Obecnie na wskutek czynników naturalnych i działalności człowieka pozostało około 20 szt. Poniesiony 
koszt sadzonek z posadzeniem: czereśnia - 3244 zł, lipa - 3120 zł. Szacowany kosz posadzenia 1 sadzonki 
czereśni - 21,63 zł. Szacowana strata 21,63x130=2811 zł. 

W miejsce zniszczonych sadzonek czereśni planuje się nasadzenie krzewów takich jak dzika róża, 
pęcherznica kalinolistna, kalina koralowa, kruszyna pospolita. Na ich zakup uzyskano środki finansowe 
pozabudżetowe w kwocie 3000 zł. 

Przedmiotowe nasadzenia miały na celu próbę odtworzenia alei, które kiedyś stanowiły element 
krajobrazu naszej gminy. 

Rada Gminy popiera działania na rzecz szeroko rozumianej ekologii w tym nowych nasadzeń. 

W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną. 
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