
UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2018
RADY GMINY CISEK

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na  Wójta Gminy Cisek

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257; z 2018 r. poz. 149, poz. 650, poz. 1544, 
poz. 1629) po rozpatrzeniu skargi i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Cisek uchwala 
co następuje:

§ 1. Uznaje się za  bezzasadną  skargę na Wójta Gminy Cisek złożoną przez Pana P.S.

§ 2. Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącej Rady Gminy Cisek i zobowiązuje się ją do 
przesłania   odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/229/2018

Rady Gminy Cisek

z dnia 1 października 2018 r.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisek

Rada Gminy Cisek po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy  oraz  protokołem Komisji 
Rewizyjnej z dnia  24 września 2018r. uznaje skargę za bezzasadną.

W dniu 06 września 2018 r. do Rady Gminy wpłynęła skarga  na działalność Wójta Gminy Cisek.

Skarga dotyczyła "instalacji punktu świetlnego we wsi Przewóz ul.Polna 3".  Rozpatrzeniem skargi  
zajęła się Komisjia Rewizyjnej Rady Gminy Cisek, która w dniu 24 września 2018r. dokonala kontroli 
skargi. Po zapoznaniu się z dokumentacją skierowaną do TAURON Dystrybucja SA z dnia
19 czerwca 2018 r. (IUR.7013.11.2018 ) w sprawie  wykazów punktów zawieszenia  opraw oświetlenia 
ulicznego na istniejących już słupach energetycznych oraz wykazie punktów wnioskowanych o rozbudowę 
linii komisja stwierdziła, że skarga jest bezzasadna.

Bezpośrednim projektantem i wykonawcą rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cisek jest 
firma TAURON  w ramach projektu pn."zaprojektuj i wybuduj". Wyszczególnione
w pismach zadania mają być sfinansowane  ze środków pochodzących z amortyzacji oświetlenia.
Z przedłożonej i kontrolowanej dokumentacji wynika jednoznacznie,  że jest planowana rozbudowa linii 
oświetleniowej przy ul.Polnej  w Przewozie .

Wobec powyższego  należy uznać skargę za bezzasadną.
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