UchwałaNr XII/97I201l
Rady Gminy Stary Targ
Z dnia 29 listopada}}Il r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na brak dzialania bezczynnośćWójta Gminy Stary Targ

Na podstawie (art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Jednolitytekst: Dz. U. z 200| r. Nr 142, poz. I59I z późLn.
zmianami oruz art.229
pkt. 3) ustawy z dnia 74 czerwca l960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego(Jednolity
tekst:Dz. U. z2000 r. Nr 98 poz.107| zpoźn.zmianami).
Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:

$1.

1. Uznaje się za niezasadnąskargęwniesioną przez SołtysaSołectwaKalwa Pana Bogdana
Cwiąkałęz dniaŁ2 września2O|I r. (wpłynęłaona do Urzędu Gminy w Starym Targu w dniu
28 września20II r.) na brak działariabezczynnośćWójta Gminy Stary Targ w zakresie drogi
w miejscowościKalwa oraz rzekomy brak odpowiedzi w przedmiocie postulatów zawartych
w piśmiez dnia l8 maja 20II r. (,,zapotrzebowaniena farby do malowania przystanków oraz
wykonania niezbędnych drobnych prac poprawiających estetykę i bezpieczeństwo
mieszkańców'').
2.Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznikdo niniejszej uchwały.

$2.
Zobowiryujesię Przewodniczącego
RadyGminydo poinformowania
Skarzącego
o sposobie
załatwieniaskargi.
Uchwaławchodzi w Życie a dnięm podjęcia.

s3.

Załącznikdo uchwałyNr XII/97/2011 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 listopada2}|l r.

Uzasadnienie
Skarzący- Sohys SołectwaKalwa zł.oŻył
do Rady Gminy Stary Targ pismo
jako
zatytułowane
skarga na brak działaniaWójta Gminy Stary Targ w zakresie ogólnikowo
podanych kilku spraw SołectwaKalwa. Chodziło zwłaszcza.zdaniem Skarżącegoo brak
reakcji Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy na petycję- Żądariemieszkańców Ww
sołectwaw sprawie drogi w miejscowościKalwa. Skarżącyw swojej skardze czyniteŻ
bardzo ogólnikowy zatzutnie otrzymania odpowiedzinainne pisma, które kierował do Wójta
Gminy, w tym zwłaszcza na pismo z dnia 18 maja br. mówiące o zapotrzebowaniuna farbę
do malowania przystankow oraz wykonania niezbędnych drobnych prac poprawiających
estetykęibezpieczeństwo mieszkańców. Dodatkowo w treściskargi Skarżący zaruucił,ii
organ wykonawczy nie odpowiada na jego wystąpieniazawierające Żądaniawydawania
poleceń wobec podległychWójtowi pracowników Urzędu Gminy.
W trybie postępowania skargowego,tutejszy organ stanowiący miał zazadanię
zbadać,czy zarzuty Skarżącegowobec organu wykonawczego sąuzasadnione.
Należy- po zapoznaniu się z działaniamipodjętymi przez Wójta Gminy Stary Targ w
zakresie problematyki objętej skargą- stwierdzić, ie zarzuty podnoszone w skardze się nie
potwierdziły,a to w konsekwencji oznacza,Żeskargata jest niezasadna.
Trzebaprzede wszystkim zaznaczyć, że Wójt Gminy podjąłfaktycznie działania
zmterzającedo rozwiązania w sensie praktycznym wszystkichzagadnień, które były
przedmiotem wystąpień Skarżącego,działającegoW rzeczywistościw interesie społeczności
lokalnej w/w Sołectwa.(przystanki autobusowezostałyskutecznie wyremontowane przez
Gminę przy pomocy osób osadzonych w ZakładzieKarnym.
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