
     

Uchwała Nr IX/39/15 

Rady Gminy Somianka 
  z dnia 26 czerwca 2015 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi  
 
 
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),  
w związku z art. 229 pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. 
zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

 
Uznać skargę Pani Izabelli Tarasiuk z dnia 16 maja 2015 r. na działalność 
Wójta Gminy Somianka – za bezzasadną. 
 

§ 2 
 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
 

§ 3 

 
Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
  Rady Gminy 

 
           /-/ Krzysztof Jan Rakowski 
 

 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr IX/39/15  
Rady Gminy Somianka  

z dnia 26 czerwca 2015 r.  
 

w sprawie rozpatrzenia skargi  
 
 

W dniu 03 czerwca 2015 roku do Urzędu Gminy Somianka wpłynęła skarga 
Pani Izabelli Tarasiuk z dnia 16 maja 2015 r. dotycząca działalności Wójta Gminy 
Somianka. Skarga została przekazana do Rady Gminy Somianka przez Wojewodę 
Mazowieckiego do załatwienia według właściwości. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 
z późn. zm. ) oraz stosując się do zapisów art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, do właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie skarg na Wójta 
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 
Podstawą uznania przez Radę Gminy Somianka skargi za bezzasadną  

są następujące względy prawne: 
 
Autorka w swoim wystąpieniu - skardze zarzuca iż od 2008r. wystosowuje 

pisma do Wójta Gminy Somianka dot. zainstalowania lamp oświetlenia ulicznego na                
ul. Akacjowej w Popowie-Parcele oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych.  

 
Zważyć należy iż nie można instalować hydrantów przeciwpożarowych na 

nieistniejącej sieci wodociągowej. Brak jest sieci wodociągowej na całym terenie 
działek letniskowych (częściowo zamieszkałe) rejonu Popowa-Parcele. Najbliższa 
sieć wodociągowa znajduje się około 1200mb od działki Pani Izabeli Tarasiuk. Na 
tym terenie brak jest również jakiegokolwiek planu rozwoju i kierunków 
zagospodarowania terenu. 

 
Co do zarzutu zainstalowania lamp oświetlenia drogowego na terenie ulicy 

Akacjowej w Popowie –Parcele . W tym miejscu należy zważyć iż kwestia 
finansowania jak i planowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się 
na terenie gminy należy do zadań własnych gminy regulują to przepisy ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U.z 2012r. poz. 1059z późn. zm.). 
Montaż lamp to kwestia zabezpieczenia środków finansowych jak również wyboru 
oferenta i dokumentacji. 
Radni Rady Gminy Somianka na wspólnych posiedzeniach komisji   zajęli 
stanowisko, iż w ramach umowy na konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Somianka lampy należy  zamontować na starych słupach na ul. Małej Łąki w 
Popowie-Parcele a lokalizacja oświetlenia ulicznego na ul. Akacjowej nie uzyskała 
poparcia większości rady.  
Środki jakimi dysponuje budżet gminy Somianka na realizację zadań w zakresie 
budowy i utrzymania oświetlenia wystarczają na pokrywanie kosztów konserwacji 
oświetlenia ulicznego jak i minimalnego uzupełniania istniejącego oświetlenia 
drogowego. 
 
Ponadto na terenie Gminy znajdują się miejscowości na których, stali mieszkańcy nie 
posiadają oświetlenia drogowego. 
 



 

Należy wskazać iż Wójt Gminy Somianka wykonuje zadania ujęte w planie 
budżetowym uchwalanym corocznie przez Radę Gminy i kierunkami rozwoju 
ustalonymi przez Radę Gminy i nie może sam dokonywać zmian finansowych 
w uchwalonym budżecie Gminy ani zmian kierunku rozwoju Gminy. 
Gmina zdaje sobie sprawę z tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do niej 
należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.   

Zarzuty jakie przedstawiła Pani Izabela Tarasiuk są bezpodstawne.  
Wójt Gminy Somianka wykonując swoje zadania działał zgodnie  

z obowiązującymi powszechnie w tym zakresie przepisami prawa. 
 
Reasumując należy stwierdzić, że skargę Pani Izabeli Tarasiuk  

na działanie Wójta Gminy Somianka należy uznać za niezasadną. Mając powyższe 
na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.   
 

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 239 KPA, kolejne skargi w tej samej 
sprawie, nie wskazując nowych okoliczności, a dotyczące działalności Wójta Gminy 
Somianka zostaną pozostawione w aktach sprawy bez zawiadamiania o tym 
skarżącą.  

 
Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy przesłać składającej skargę.  

 
 

 

Przewodniczący 
  Rady Gminy 

 
          /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


