UCHWAŁA NR XXXII/266/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza
Na podstawie art. 229 pkt. 3,art. 237 § 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami ), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Skargę na brak działań Burmistrza Słubic przekazaną przez Wojewodę Lubuskiego
w zakresie rozwiązania problemu złego stanu drogi zgłaszany przez mieszkańców ul. Jeziornej
w Kunowicach uznaje się za bezzasadną z powodów określonych w załączniku do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2017
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia 23 lutego 2017 r.
W dniu 15 grudnia 2016 r. wpłynęła, przekazana przez Wydział Nadzoru i Kontroli LUW
w Gorzowie Wlkp. skarga mieszkańców Kunowic z ul Jeziornej, w której skarżący zarzucają
Burmistrzowi Słubic brak działań, by rozwiązać zgłaszany przez niech problem złego stanu
drogi.
W trakcie analizy zarzutów skarżących, komisja przeprowadziła niezbędne czynności w celu
ustalenia stanu faktycznego.
W toku dwóch posiedzeń wyjaśniających, komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą
treści skargi wyjaśnieniami pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Słubicach.
W posiedzeniu komisji uczestniczył Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska UM
w Słubicach pan Bartosz Sianożęcki, który udzielił szczegółowych informacji w sprawie
prowadzonych w ciągu ubiegłego roku oraz palnowanych na rok bieżący remontów dróg
gminnych.

Naczelnik

potwierdził

również

dane

zawarte

w piśmie

do

mieszkańców,

wyjaśniającym stan nawierzchni ul. Jeziornej w Kunowicach.
Z wyjaśnień wynika, iż część dróg w Kunowicach została przekazania przez Skarb Państwa
na majątek gminy bez wyrażenia zgody Gminy Słubice. Jednak na początku grudnia gmina
zakończyła inwestycję na ul. Jeziornej polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na
kolejnym odcinku. Jednocześnie nadmienia się, że stan nawierzchni poszczególnych ulic
remontowany jest etapami. W roku 2016 wydano na modernizację nawierzchni ulicy Jeziorna
w Kunowicach ponad 101 tys. zł. Łączna długość wykonanej nawierzchni bitumicznej
o szerokości 5 -6 m na tym odcinku wynosi ponad 600 m co stanowi ponad 70 % całego
odcinka ulicy.
W porównaniu do wielu innych dróg gminnych w Kunowicach jak również w innych
miejscowościach jest to bardzo wysoki odsetek wykonanej nawierzchni ulepszonych, np.
Osiedle Północne nie posiada w ogóle nawierzchni utwardzonej, a na wielu innych ulicach
procent wykonanych nawierzchni na przekracza 50 %.
Jednocześnie nadmienić należy w miedzyczasie zostały wydane zgody na umieszczenie
infrastruktury podziemnej na wniosek osób, które rozpoczęły budowę domów mieszkalnych na
działkach położonych przy odcinku ul. Jeziornej posiadającej nawierzchnię nieulepszoną.
Polegać to będzie na prowadzeniu wielu robót ziemnych w pasie drogowym.
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Inwestycje drogowe na ul. Jeziornej wykonywane są już od wielu lat corocznie w miarę
możliwości finansowych Gminy Słubice, następne konieczne do wykonania prace drogowe
będą realizowane w 2017 roku po wyborze wykonawcy w przetargu nieograniczonym.
Wobec powyższego należy uznać, że burmistrz Słubic działał zgodnie z wymaganymi
przepisami, możliwościami finansowymi Gminy oraz dyspozycjami zawartymi w budżetach
w poszczególnych latach. Skargę na działaność burmistrza Słubic w przedmiotowym zakresie
należy zatem uznać za bezzasadną.
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