
Uchwala 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. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6zn. zm.), 
w zwiqzku z art. 229 pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. 
zm.) - Rada Gminy Somianka uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Uznac skarg~ Pani z dnia 16 maja 2015 r. na dziatalnosc 
W6jta Gminy Somianka - za bezzasadnq. 

§2 

Zobowiqzuje si~ Przewodniczqcego Rady Gminy do poinformowania 
skarzqcego 0 sposobie zatatwienia skargi. 

§3 

Integralnq cz~sc uchwaty stanowi jej uzasadnienie. 

§4 

Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 
Rady Gminy 

I-I Krzysztof Jan Rakowski 



Uzasadnienie 

do UchwaJy Nr IXJ39/15 

Rady Gminy Somianka 


z dnia 26 czerwca 2015 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi 

W dnill O:i r:zerwca 2015 roku do Urz~du Gminy Somianka wptyn~ta skarga 
Pani z dnia 16 maja 2015 r. dotyczqca dziatalnosci W6jta Gminy 
Somianka. Skarga zostala przekazana do Rady Gminy Somianka przez Wojewod~ 
Mazowieckiego do zalatwienia wedlug wlasciwosci. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2013 r. poz. 594 
z p6Zn. zm. ) oraz stosujqC si~ do zapis6w art. 229 pkt 3 Kodeksu post~powania 
administracyjnego, do wlasciwosci Rady Gmlny nalezy rozpatrywanle skarg na W6jta 
oraz kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych. 

Podstawq uznania przez Rad~ Gminy Somianka skargi za bezzasadnq 
Sq nast~pujqce wzgl~dy prawne: 

Autorka w swoim wystqpieniu - skardze zarzuca iz od 2008r. wystosowuje 
pisma do W6jta Gminy Somianka dot. zainstalowania lamp oswietlenia ulicznego na 
ul. w oraz montaz hydrant6w przeciwpozarowych. 

Zwazyc nalezy iz nie mozna instalowac hydrant6w przeciwpozarowych na 
nieistniejqcej sieci wodociqgowej. Brak jest sieci wodociqgowej na calym terenie 
dziatek letniskowych (cz~sciowo zamieszkate) rejonu Najblizsza 
siec wodociqgowa znajduje si~ OkOfO 1200mb od dziatki Pani ,. Na 
tym terenie brak jest r6wniez jakiegokolwiek planu rozwoju I kierunk6w 
zagospodarowania terenu. 

Co do zarzutu zainstalowania lamp oswietlenla drogowego na terenie ulicy 
w . W tym mlejscu nalezy zwazyc iz kwestia 

finansowania jak i planowania oswietlenia miejsc publicznych i dr6g znajdujqcych si~ 
na terenie gminy nalezy do zadan wlasnych gminy regulujq to przepisy ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Oz. U.z 2012r. poz. 1059z p6tn. zm.). 
Montaz lamp to kwestia zabezpieczenia srodk6w finansowych jak r6wniez wyboru 
oferenta i dokumentacji. 
Radni Rady Gminy Somianka na wsp61nych posiedzeniach komisji zaj~li 

stanowisko, it w ramach umowy na konserwacje oswietlenia ulicznego na terenie 
Gminy Somianka lampy nalety zamontowac na starych slupach na ul. w 

a lokalizacja oswietlenia ulicznego na ul. lie uzyska/a 
poparcia wi~kszosci rady. 
Srodki jakimi dysponuje budtet gminy Somianka na realizacj~ zadan w zakresie 
budowy i utrzymania oswietlenia wystarczajq na pokrywanie koszt6w konserwacji 
oswietlenia ulicznego jak i minimalnego uzupelniania istniejqcego oswietlenia 
drogowego. 

Ponadto na terenie Gminy znajdujq si~ miejscowosci na kt6rych, stali mieszkancy nie 
posiadajq oswietlenia drogowego. 



Nalezy wskazac iz W6jt Gminy Somianka zadania ujE?te w 
uchwalanym przez i kierunkami rozwoju 

przez RadE? i moze sam dokonywac zmian finansowych 
budzecie Gminy ani zmian kierunku ny. 

sobie sprawE? z ze zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami do niej 
zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkanc6w. 
Zarzuty jakie przedstawHa bezpodstawne. 
W6jt Gminy Somianka wykonuj~c swoje dziatat zgodnie 

z obowi~zuj~cymi powszechnie w tym zakresie przepisami 

Reasumuj~c stwierdzic, ze 
na W6jta Gminy nalezy uznac za 
na podj~cie jest konleczne i 

informuje z art 239 KPA, kolejne skargi w tej samej 
nie wskazuj~c nowych okolicznosci, a dotycz~ce dziafalnosci W6jta Gminy 

zostan~ pozostawione w aktach sprawy zawiadamiania 0 tym 

Uchwat~ wraz z uzasadnieniem nalezy przestac skargE? 

Przewodnicz~cy 

Gminy 

I-I Jan Rakowski 




