
                                         U C H W A Ł A  Nr XXVIII/251/2006 
                                           Rady  Gminy  w  Polskiej  Cerekwi  
                                                 z dnia 29 czerwca 2006 r. 
 
                         w sprawie załatwienia skargi z dnia 14.05.2006 r. 
                         na działalność Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                            
 
 
                W związku z art.229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na 
działalność Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi, z dnia 14.05.2006 r. złoŜonej 
przez Pana Bronisława Piróg i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
względem tej skargi, Rada Gminy  u c h w a l a   c o   n a s t ę p u j e  :  
 
 
                                                            § 1  
 
 
PowyŜsza skarga jako nieuzasadniona z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej  uchwały, podlega odmownemu 
załatwieniu.  
 
 
                                                             § 2  
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Polskiej 
Cerekwi zobowiązując go do przesłania skarŜącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem.  
 
 
                                                              § 3  
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 
 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Leonard Kasper 
 

 
     



 
 
                                                                               Załącznik do uchwały nr XXVIII/251/2006 
                                                                                                                Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                                                                                                z dnia 29.06.2006 r. 

 
 
 
 
                                          UZASADNIENIE 
 
               do uchwały uznającej skargę Pana Bronisława Piróg  
                                            za bezzasadną 
 
W dniu 22.05.2006 r. za pośrednictwem Wojewody Opolskiego wpłynęła do 
Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi skarga Pana Bronisława 
Piróg  na działalność Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi.  
W skardze tej zarzuca się wadliwość wykonania wjazdów do prywatnych 
posesji przy ul. Kościuszki przez ich zapadanie 
- kanałów burzowych przy ul. Konarskiego 
- budowy drogi transportu rolnego Polska Cerekiew – Dzielawy tzw. Liszówka 
oraz brak likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy tzw. Liszówce 
Na podstawie oceny i przeprowadzonej wizji lokalnej przez Komisję Rewizyjną 
w dniu 31.05.2006 r. ustalono co następuje. 
 
W sprawie zapadania się wjazdów do prywatnych posesji przy ul. Kościuszki 
rozpatrywano juŜ wcześniej skargę  Pana Rudolfa Komander i uznano skargę 
jako bezzasadną, gdyŜ wykonawca tego wjazdu nie wykonał odpowiedniego 
utwardzenia i niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi. Gmina nie 
była zleceniodawcą wykonania tych zjazdów i z tego powodu nie ponosi 
odpowiedzialności za jego stan śadna inna skarga mieszkańców ul. Kościuszki 
nie wpłynęła w przedmiotowej sprawie. Wszyscy obecni na posiedzeniu komisji 
wzięli udział w wizji lokalnej wjazdów do posesji przy ul. Kościuszki i 
dokonano oględzin tej ulicy  po robotach inwestycyjnych (budowa kanalizacji). 
śaden z tych wjazdów nie utrudnia dojazdu do posesji.  
Komisja uznała powyŜszy zarzut za bezzasadny. 
 
Dokonano oględzin ul. Konarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
kanalizacji burzowej oraz wspomnianych w skardze krawęŜników. Na całej 
długości tej ulicy nie stwierdzono Ŝadnych uszkodzeń skarp, odstępy między 
krawęŜnikami są wykonane celowo. Kanalizacja na tej ulicy jest starą 
kanalizacją, która istniała przed modernizacją tej drogi, projekt modernizacji 
zakładał jedynie zaadaptowanie istniejącej, bez jakichkolwiek zmian w tej 
kwestii. śadna z posesji znajdującej się przy ul. Konarskiego nie jest zalewana 



w czasie bardzo obfitych opadów deszczu, jedynie uszkodzona część 
krawęŜnika przy posesji Państwa Tarnowskich zostanie wyremontowana przez 
zainteresowanych, gdyŜ zniszczenia są spowodowane przez nich samych 
(budowa domu). 
Transport buraków w trakcie kampanii buraczanej zostanie na terenie Polskiej 
Cerekwi ograniczony (uzgodnienia z dyrekcją Cukrowni), tak więc problem 
ewentualnych szkód na tej ulicy nie będzie istniał. Zgodnie z projektem nośność 
drogi wynosi 10ton/oś. Odnośnie celowości  i prawidłowości wydatkowania 
funduszy unijnych na powyŜszą inwestycję jest Informacja Pokontrolna z dnia 
(28.10.2005 r.) Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Opolskim  
Urzędzie Wojewódzkim w treści której czytamy : „….w trakcie kontroli 
stwierdzono, Ŝe projekt został zrealizowany zgodnie z załoŜeniami zawartymi 
we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w Umowie o 
dofinansowaniu projektu”.  
Komisja uznała  powyŜszy zarzut jako bezzasadny. 
 
Dokonano oględzin inwestycji „droga dojazdowa do gruntów rolnych Polska 
Cerekiew – Dzielawy” w wyniku której stwierdza się : 
- jakość wykonanych (dotychczas) prac jest dobra 
- inwestycja prowadzona jest zgodnie z obowiązującą dokumentacją, z jednym 
odstępstwem, mianowicie projekt przewiduje wykonanie opornika betonowego 
po obu stronach drogi – czego w obecnym stanie nie wykonano jeszcze 
- część drogi za przejazdem kolejowym w Dzielawach nie jest własnością gminy 
wobec powyŜszego inwestycji tam prowadzić nie wolno 
- nadmiar ziemi został składowany na terenie, który nie znajduje się w działce 
w/w rolnika, a jedynie jest przez niego bezprawnie uŜytkowany (część pasa 
drogowego) 
Reasumując Komisja stwierdziła, Ŝe inwestycja prowadzona jest zgodnie z 
dokumentacją i uznała powyŜszy zarzut jako bezzasadny.      
 
W sprawie „dzikiego wysypiska” – działka nr 1460/2, wyjaśniono, Ŝe teren ten 
nie jest własnością gminy a Gospodarstwa Rolnego w CięŜkowicach i właściciel 
wyraził zgodę na zasypywanie wyrobiska gruzem. Inne odpady, śmieci jakie 
tam się znajdują zostały tam składowane bez wiedzy i zgody właściciela. Wobec 
powyŜszego naleŜy zobowiązać właściciela działki do jej zabezpieczenia przed 
niewłaściwym jej uŜytkowaniem. 
 
W tym stanie rzeczy skargę powyŜszą uznano za nieuzasadnioną.  
 


