UCHWAŁA NR XLI/489/2018
RADY GMINY LUZINO
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875,
2232, z 2018 r. poz. 130) oraz § 60 i § 64 pkt 2 Statutu Gminy Luzino przyjętego uchwałą Nr VII/56/2011 Rady
Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2011 r. Nr 58 poz. 1312, z 2014 r. poz. 184, z 2016 r. poz. 1425, z 2017 r. poz. 727, 3637)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Luzino składa oświadczenie, będące stanowiskiem w sprawie skargi Pana Waldemara
Woźniak zam. w Luzinie, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do przedłożenia stanowiska Skarżącemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Oświadczenie
W dniu 03 kwietnia 2018 r. do Rady Gminy Luzino wpłynęła skarga Pana Waldemara Woźniak
zam. w Luzinie na Wójta Gminy Luzino, w związku z zaniechaniem wykonania czynności
w ustawowym terminie.
Rada Gminy Luzino zwróciła się do Wójta Gminy Luzino o zajęcie stanowiska w sprawie
skargi. Wójt Gminy Luzino wyjaśnił, iż w dniu 26 lutego 2018 r. na kancelarię Urzędu Gminy Luzino,
za pośrednictwem e-PUAP wpłynął wniosek Pana Waldemara Woźniak w sprawie nieodśnieżania od
dnia 18 lutego br. do chwili złożenia wniosku ulicy Rzecznej w Luzinie, a w dniu 10 marca 2018 r.
również za pośrednictwem e-PUAP pismo w sprawie przywrócenia możliwości korzystania z drogi
dojazdowej do posesji na ulicy Remusa 2.
Oba wnioski zostały skierowane do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, wniosek w sprawie przywrócenia możliwości korzystania
z drogi dojazdowej do posesji na ulicy Remusa 2 przekazał do Referatu Inwestycyjno –
Eksploatacyjnego Urzędu Gminy Luzino, z uwagi na prowadzenie robót budowlanych w drodze w
związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w sprawie wniosku dotyczącego nieodśnieżania
od dnia 18 lutego 2018 r. do dnia złożenia wniosku wyjaśnił, iż zgodnie z planem zimowego utrzymania
dróg na terenie Gminy Luzino ulica Rzeczna i Remusa są drogami utrzymywanymi na interwencje,
zgłaszane na piśmie bądź telefoniczne do urzędu. Wniosek, który wpłynął do Urzędu Gminy Luzino
został potraktowany jako zgłoszenie drogi do odśnieżenia na interwencję mieszkańca i skierowany do
wykonawcy, z którym podpisano umowę na realizację tego zadania, w celu odśnieżenia, w dniu jego
złożenia. Z uzyskanej informacji od wykonawcy wynika, iż ul. Rzeczna w Luzinie jak i ulice przyległe
do tej ulicy zostały odśnieżone, w związku ze zgłoszoną telefonicznie interwencją Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej. Ze strony mieszkańców ul. Rzecznej jak i przyległych tj. m.in. ul. Remusa
i ul. Stolema, po dniu 26 lutego br. nie zgłaszano problemów z dojazdem, w związku z nieodśnieżeniem
ulicy do swoich posesji. W związku z tym, uznano, iż sprawa została załatwiona.
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego w sprawie pisma dotyczącego
przywrócenia możliwości korzystania z drogi dojazdowej do posesji na ulicy Remusa 2, a do którego
załączone zostały zdjęcia z ul. Rzecznej, wyjaśnił iż w ciągu ul. Rzecznej jak i ul. Remusa prowadzone
były roboty budowlane związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.
W związku z tym, że w okresie prowadzenia robót budowlanych występowały niekorzystne warunki
atmosferyczne (intensywne opady, roztopy) trudno było utrzymać nawierzchnię drogi w dobrym stanie.
Jednakże, wykonawca robót na bieżąco starał się utrzymać przejezdność dróg. Po otrzymaniu pisma,
dodatkowo został zobowiązany do utrzymania przejezdności dróg. Były to chwilowe niedogodności w
związku z realizowaną inwestycją budowy sieci kanalizacyjnej, a do tego utrzymującymi się trudnymi
warunki atmosferycznymi, na które nie miała wpływu gmina ani wykonawca. Nie ma możliwości
wykonania tej inwestycji bez jakichkolwiek niedogodności dla mieszkańców. Nadmienić należy, iż
przy budowie kanalizacji sanitarnej, roboty budowlane polegają przede wszystkim na wykopach
ziemnych i dlatego też, nie da się uniknąć okresowych utrudnień w ruchu. Obecnie przejezdność
nawierzchni ulic Rzecznej i Remusa została przywrócona. Po zakończeniu inwestycji jakość życia
mieszkańców ul. Rzecznej i przyległych, w tym ul. Remusa ulegnie poprawie, gdyż będą oni mieli
możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej.
W świetle powyższego, mając na uwadze złożone wyjaśnienia w sprawie, Rada Gminy Luzino
stwierdza, iż nie można uznać skargi w sprawie zaniechania wykonania czynności w ustawowym
terminie, za zasadną.
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