
UCHWAŁA Nr XIII /62/15  

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 1 października 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.267, z 2014 r. poz. 183, z 2015 r. poz. 211, poz. 702, 

poz. 1195) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Rada Gminy po wnikliwym rozpatrzeniu skargi Pani Marii Walków na działalność Wójta Gminy Tułowice uznaje 

skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do przesłania skarżącej odpisu 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin 
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Załącznik 

do uchwały nr XIII/62/15 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 1 października 2015 

UZASADNIENIE  

W dniu 26 sierpnia 2015 r. w trybie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-

nego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm..) do Opolskiego Wojewody wpłynęła skarga z dnia 21 sierpnia 2015 r. Pani 

Marii Walków na działalność Wójta Gminy Tułowice Andrzeja Wesołowskiego. Skarga dotyczyła rewitalizacji osie-

dla bloków przy ul. Ceramicznej i Elsnera oraz ulic przyległych w tym ul. Wolności w Tułowicach. Zdaniem skarżą-

cej, w marcu i kwietniu 2015 r. Wójt Gminy Tułowice zorganizował dwa spotkania z mieszkańcami Gminy Tułowice, 

na którym przedstawił plan rewitalizacji pięciu ulic. Jak podkreśla skarżąca na spotkaniach mówiono o planowanych 

pracach, położeniu nowego asfaltu, chodnikach oraz czyszczeniu i pogłębianiu studzienek kanalizacyjnych. Na spo-

tkaniach Wójt miał nie wspomnieć o planowanej wymianie sieci wodociągowej i pracach, które powinny zostać 

wykonane przez samych mieszkańców. Jak wynika z dalszej części skargi w dniu 6 sierpnia 2015 r. mieszkańcy 

otrzymali powiadomienie, iż mają w terminie 6 dni przygotować we własnym zakresie wykop pod nową instalację 

wodną. Następnie skarżąca wypowiada się w imieniu mieszkańców remontowanych ulic, dla których powyższa in-

formacja miała być szokiem. Zarzuca w skardze brak informacji o planowanym remoncie, czasie oraz zakresie prac. 

Skarżąca uważa, (…) że mieszkańcy powinni być poinformowani pisemnie i w określonym czasie przynajmniej 

dwóch miesięcy i jasno określić kto i co powinien wykonać (…).  

W dniu 7 września 2015 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice wpłynęło stanowisko Wojewody Opolskiego 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. do Pani Marii Walków, zgodnie z którym na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 pkt 3 k.p.a. 

i art. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, skarga zostaje przekazana Radzie Gminy Tułowice.  

W dniu 11 września 2015 roku z zachowaniem terminów administracyjnych przedmiotowa skarga została przekazana 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tułowice (dalej: KR), o czym zgodnie z art. 231 k.p.a. została poinformowana 

skarżąca.  

Otrzymana skarga została rozpatrzona na posiedzeniu KR w dniu 16 września 2015 r. Zgodnie ze stanem faktycznym 

ustalonym przez KR, rewitalizacja została zaplanowana za kadencji byłego Wójta Gminy Tułowice Wiesława Plewy. 

Prace nie przewidywały tak gruntownego remontu kanalizacji, jaka została przeprowadzona. Obecny Wójt Gminy 

Tułowice Andrzej Wesołowski, na którego działalność żali się skarżąca spotykał się wielokrotnie z mieszkańcami 

remontowanych ulic podczas spotkań oficjalnych w tym w dniach 4 lutego i 9 lipca 2015 r. Spotkania te miały cha-

rakter informacyjny. Ponadto Wójt podczas wizyt na miejscu prac wielokrotnie rozmawiał z mieszkańcami, m.in. ul. 

Wolności, przy której mieszka skarżąca. Podczas spotkań z mieszkańcami przed inwentaryzacją studzienek kanali-

zacyjnych Wójt nie posiadał wiedzy na temat ich stanu. Tak więc, nie mógł podać szczegółowego planu prac rewi-

talizacyjnych, a tym bardziej poinformować o nich mieszkańców. Informował jedynie o zakresie prac uwzględnio-

nych w projekcie. Po zakończonej inwentaryzacji kanalizacji na remontowanych ulicach w tym ul. Wolności, Wójt 

Andrzej Wesołowski po konsultacji z firmą dokonującą remontu podjął decyzję o gruntownym remoncie kanalizacji 

zanim zostanie wymieniona nawierzchnia ulicy. Zdaniem KR decyzja ta była słuszna a jej podjęcie zaowocuje osz-

czędnościami wydatków, które musiałaby ponieść Gmina Tułowice przy remoncie kanalizacji i ponownym położeniu 

nawierzchni dróg. Do Urzędu Gminy Tułowice ani też Komisji Rewizyjnej nie wpłynęła żadna inna skarga dotycząca 

przedmiotowej sprawy. Zdaniem KR użyty w skardze zwrot: „ Dla wszystkich mieszkańców remontowanych ulic 

był to szok, ponieważ nikt z nich nie słyszał wcześniej o takim planie …” stanowi subiektywne odczucie skarżącej, 

do którego ma prawo. W wyniku przeprowadzonych czynności w tej sprawie nie stwierdza się innych skarg na dzia-

łalność Wójta Gminy Tułowice Andrzeja Wesołowskiego.  

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na brak stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Tułowice 

Andrzeja Wesołowskiego dotyczących rewitalizacji ulicy Wolności i ulic przyległych w Tułowicach skargę należało 

uznać za bezzasadną.  
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