
UCHWAŁA NR XIX/163/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi p. G.S-C. na działalność Burmistrza Sośnicowic 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani G.S-C. z dnia 12 lutego 2020 r. na działalność Burmistrza 
Sośnicowic w sprawie wybudowanego oświetlenia na ul. Polnej w Tworogu Małym. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sośnicowicach do poinformowania skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach 

 
 

Regina Bargiel 
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UZASADNIENIE

W dniu 02 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Sośnicowicach wpłynęła skarga na Burmistrza
Sośnicowic w sprawie wybudowanego oświetlenia na ul. Polnej w Tworogu Małym.

Dnia 18 marca 2020 r. podczas Sesji Rady Miejskiej skarga została przekazana Komisji Skarg,
Wniosków i petycji do rozpatrzenia i przygotowania projektu uchwały. Podczas posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 kwietnia 2020 r. w ramach postępowania
wyjaśniającego celem prawidłowej kwalifikacji skargi dokonano jej oceny w świetle przepisów art.
222 i art. 223 i art. 227 K.p.a. Komisja Skarg i Wniosków zapoznała się z treścią skargi oraz
wyjaśnieniami Burmistrza Sośnicowic, a także ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, celem
wypracowania stanowiska.

W piśmie Pani G. S-C. stwierdziła, że bez uprzedzenia mieszkańców powstało oświetlenie na ul.
Polnej w Tworogu Małym, a część latarni skierowana jest bezpośrednio na dom skarżącej i
obejmuje jego wnętrze, a jedna z nich znajduje się na środku wjazdu go garażu. Ponadto Pani G. S-
C. zwróciła uwagę na pogorszenie się stanu nawierzchni ulicy Polnej.

Z dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego Sośnicowice wynika, że decyzja o
budowie oświetlenia w Tworogu Małym była podjęta w 2012 r. przez powołaną w tym czasie
Gminną Komisję Oświetleniową w odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców. Od 2016 r.
mieszkańcy byli wielokrotnie informowani o planowanej inwestycji podczas zebrań wiejskich.

Odnosząc się do kwestii usytuowania oświetlenia, wspomniana przez skarżącą latarnia znajduje się
naprzeciw wjazdu do garażu, w miejscu niepowodującym utrudnień podczas korzystania, a oprawa
latarni została umieszczona pod kątem 0 stopni do powierzchni podłoża (równolegle do
powierzchni drogi) przez co nie ma możliwości, aby świeciła do wnętrza domu. W inwestycji
zastosowano również technologię opraw LED, które kierują strumień świetlny tylko w kierunku
powierzchni ziemi, a nie w kierunku przeciwnym, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych
opraw oświetlenia.

W sprawie pogorszenia się stanu nawierzchni ulicy Polnej Rada Miejska w Sośnicowicach została
poinformowana o tym, że Wykonawca przywrócił nawierzchnię drogi do stanu, który był przed
budową oświetlenia.

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się skargę w niniejszej sprawie za nieuzasadnioną.
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