
UCHWAŁA NR 309/XXXVIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2018r., 
poz. 994 z późn.zm), art. 229 pkt 3 i art. 237 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 
z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi z dnia 14.06.2018 r.(data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Praszce 14.06.2018r.) na działalność Burmistrza Praszki,  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Skargę z dnia 14.06.2018 r. zarejestrowaną pod numerem OR.I.1.1510.2018 na działalność Burmistrza 
Praszki w sprawie nienależytego wykonywania zadań określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
w szczególności uchylenie się od ustawowych obowiązków wynikających z przepisów ustawy z 21.03.1985r. 
o drogach publicznych, uznaje się za bezzasadną.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Uzasadnienie

W dniu 14.06.2018r. wpłynęła skarga z datą 14.06.2018r. na działalność Burmistrza Praszki dotycząca
nienależytego wykonywania zadań określonych w obowiązujących przepisach prawa,
w szczególności uchylenie się od ustawowych obowiązków wynikających z przepisów ustawy
z 21.03.1985r. o drogach publicznych.

Skarżąca wskazała, że jej córka uległa wypadkowi na drodze będącej w zarządzie Burmistrza Praszki, to jest
na drodze gminnej łączącej Kuźniczkę z Ganą. W ocenie Skarżącej wypadek był przyczyną fatalnego stanu
drogi – licznych dziur i nierówności w nawierzchni oraz braku znaków drogowych ostrzegających przed
niebezpieczeństwem. Przywołując przepisy ustawy o drogach publicznych uzasadniała, że zarządca drogi
powinien utrzymywać podlegające mu drogi w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek
pozostający w wyłącznym i bezpośrednim związku przyczynowym z ich wykorzystaniem. Nadto podnosiła, że
zarządca zaniedbał obowiązek zaznaczenia zniszczonych odcinków drogi poprzez odpowiednie oznakowanie
przy użyciu znaków drogowych, w sytuacji, gdy były ku temu przesłanki.

Badanie okoliczności sprawy wykazało, że miejscowe remonty ww. drogi polegające na uzupełnieniu
ubytków w nawierzchni asfaltowej prowadzone były do końca 2017r. Po ostatnim okresie zimowym
zaobserwowano znaczne pogorszenie stanu technicznego drogi. W związku z powyższym, wiosną bieżącego
roku uznano, iż doraźne i miejscowe uzupełnianie ubytków w nawierzchni jest niewystarczające i została
podjęta decyzja o przeprowadzeniu jej gruntownego remontu. Na drodze między Ganą a Kuźniczką odbywa się
głównie transport rolny, stanowiący dojazd do pobliskich pól uprawnych, a zachowanie ostrożności pozwala na
przejazd rowerem tego odcinka drogi w sposób bezpieczny. W związku z tym, że pogorszony stan drogi
nie spowodował ograniczenia transportu rolnego nie wprowadzono dodatkowego oznakowania ostrzegającego
o ubytkach w nawierzchni drogi. W czerwcu br. został ogłoszonych przetarg nieograniczony na zadanie
inwestycyjne polegające na przebudowie kilku dróg na terenie całej gminy, w tym przedmiotowej drogi
gminnej. Na realizację zadania została złożona jedna oferta przekraczająca prawie dwukrotnie zakładany koszt
inwestycji, wobec czego przetarg należało unieważnić.

Burmistrz Praszki, stosownie do możliwości finansowych gminy i zgodnie z budżetem uchwalonym przez
Radę Miejską czyni starania o utrzymanie wszystkich dróg gminnych w należytym stanie technicznym. Mając
na uwadze podjęte przez Burmistrza Praszki czynności mające na celu doprowadzenie do remontu opisanego
odcinka drogi, należy uznać, że nie doszło do zaniedbania obowiązków zarządcy drogi.

Skarga była przedmiotem posiedzeń komisji stałych rady.
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