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UCHWAŁA NR XXIV/177/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona dotyczącej utrzymania pasa zieleni przy 
drodze krajowej 72 trasa Turek – Przykona oraz pasów zieleni przydrożnej w okolicznych gminach 

przekazanej uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak 
OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.           
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1.  W wyniku rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona dotyczącej utrzymania pasa zieleni przy 
drodze krajowej 72 trasa Turek – Przykona oraz pasów zieleni przydrożnej w okolicznych gminach przekazanej 
uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak OR.1511.1.2020 
z dnia 31 lipca 2020 roku (doręczonej w dniu 03.08.2020 r.) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Kawęczyn w sprawie zarzutów zawartych w skardze, Rada Gminy Kawęczyn 
uznaje skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały. 

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

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/177/2020 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 10 września 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 03.08.2020 r. wpłynęła skarga mieszkańca Gminy Przykona dotycząca utrzymania pasa zieleni 
przy drodze krajowej 72 trasa Turek – Przykona oraz pasów zieleni przydrożnej w okolicznych gminach 
przekazana uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak 
OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku. 

W dniu 11.06.2020 r. mieszkaniec Gminy Przykona złożył do Ministerstwa Infrastruktury  skargę 
dotyczącą utrzymania pasa zieleni przy drodze krajowej 72 trasa Turek – Przykona oraz pasów zieleni 
przydrożnej w okolicznych gminach. 

Skarga ta została przekazana przez Ministerstwo Infrastruktury Departament Kontroli do Rady Powiatu 
Tureckiego i dalej Uchwałą Rady Powiatu Tureckiego nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku 
przekazana według właściwości Radzie Gminy Kawęczyn. 

W skardze Skarżący prosi o informację, gdzie można zgłosić skargę na Wójta Gminy, ponieważ przy 
drodze gminnej nie są wykaszane rowy a grunty te należą do gminy i że podobne sytuacje są w okolicznych 
gminach i w mieście Turek. Skarżący wskazuje, że pasy zieleni są rzadko koszone, wysokość traw sięga 
nawet metra również przy drodze krajowej nr 72 trasa Turek – Przykona trawa nie jest koszona, ścieżka 
rowerowa wyłożona z kostki na tej trasie również nie jest należycie zadbana, chwasty wchodzą coraz 
bardziej w ścieżkę. 

Po otrzymaniu skargi Przewodniczący Rady Gminy przekazał ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
celem jej rozpatrzenia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła przedmiotową skargę na posiedzeniu 
w dniu 25.08.2020 r. W ocenie Komisji Gmina Kawęczyn nie jest „gminą okoliczną” dla Gminy Przykona 
(nie graniczy bezpośrednio) ani nie przebiega przez nią droga krajowa nr 72. Z treści skargi wynika, że 
skarga dotyczy innej Gminy, przez teren której wspomniana droga przebiega. Pomimo to Komisja 
analizowała stan poboczy dróg gminnych. Komisja ustaliła, że pasy zieleni przy drogach na terenie Gminy 
Kawęczyn, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kawęczyn są wykaszane regularnie w miarę potrzeb. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła jednogłośnie, że zarzuty zawarte w skardze, dotyczące dróg 
publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kawęczyn należy uznać za bezzasadne.  

Rada Gminy Kawęczyn po przeanalizowaniu skargi i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i petycji, podzielając i przyjmując za własne ustalenia, argumentację oraz stanowisko 
przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, z uwagi na brak potwierdzenia słuszności 
zarzutów podniesionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną. 

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zw. 
z art. 238 § 1 k.p.a. 

Stosownie do art. 239 k.p.a. Rada Gminy Kawęczyn informuje, iż: „W przypadku gdy skarga, w wyniku 
jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, 
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia 
skarżącego”.
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIV/177/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona dotyczącej utrzymania pasa zieleni przy 
drodze krajowej 72 trasa Turek – Przykona oraz pasów zieleni przydrożnej w okolicznych gminach 

przekazanej uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak 
OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego, jeżeli przepisy 

szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg, Rada Gminy jest 

organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta, gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Realizując powyższą dyspozycję 

przepisu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada Radzie Gminy Kawęczyn projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

proponuje uznać skargę za bezzasadną. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi 

stanowi załącznik do uchwały. 

 

 

 


