Uchwała Nr XI/111/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 listopada 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2015 r. , poz. 1515), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami)
Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
§ 1.
Uznaje się skargę wniesioną przez Pana *** na działanie Wójta Gminy Michałowice, w
sprawie naprawy odcinka ulicy Bodycha za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Michałowice
Elżbieta Biczyk

Załącznik do uchwały
Nr XI/111/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 listopada 2015r.

UZASADNIENIE
Starosta Pruszkowski w dniu 31 lipca 2015 roku przekazał Radzie Gminy Michałowice do
rozpatrzenia skargę Pana *** na działanie Wójta Gminy Michałowice.
Z treścią skargi Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice zapoznała Radę Gminy
Michałowice podczas X sesji w dniu 30 września 2015 roku.
W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję
Rewizyjną.
W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami
Pana Wójta i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała
opinię o poniższej treści:
„Opinia dotycząca skargi Pana *** na działanie Wójta Gminy Michałowice :
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z treścią skargi pana *** oraz wyjaśnieniami Wójta
Gminy Michałowice a także dokumentacją dotyczącą w/w sprawy stwierdziła, iż odcinek ul.
Bodycha, znajdujący się pod wiaduktem trasy POW, to teren inwestycji realizowanej przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Dnia 6.07.2015 r. wpłynęło do urzędu gminy pismo z GDDKiA informujące, że naprawa
nawierzchni odcinka ul. Bodycha, znajdującego się pod wiaduktem trasy POW była włączona
do przetargu, z planowanym terminem wykonania we wrześniu 2015 r.. Argumentem za
wykonaniem tych prac był brak decyzji organu administracji budowlanej, pozwolenia na
użytkowanie (formalnie jest to dalej plac budowy).
Dnia 21.10.2015 r. GDDKiA zawiadomiła urząd gminy, że przetarg, o którym wcześniej
informowała, zakończył się unieważnieniem i planowane jest jego powtórzenie.
Na pozostały odcinek ulicy Bodycha, Gmina Michałowice w dniu 27.10.2015 r. ogłosiła
przetarg „Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Bodycha na odcinku od ul. Prawniczej w
Opaczy-Kolonii do ul. Regulskiej w Regułach”.
Porozumienie z wykonawcą POW, dotyczyło odcinków dróg, które nie są placem budowy (za
plac budowy odpowiada wykonawca i inwestor, który przekazuje wykonawcy plac budowy)
tylko stanowią do niego dojazd. Ulica Bodycha stanowiła dojazd do placu budowy, zarówno w
Regułach (węzeł Al. Jerozolimskie) jak i w Opaczy-Kolonii (węzeł Al. Jerozolimskie, ul.
Środkowa, ul. Nowozachodnia), a także była placem budowy (wiadukt trasy POW przy węźle
Al. Jerozolimskie). Rekompensata, dotyczyła ul. Bodycha, odcinka w Opaczy-Kolonii od Al.
Jerozolimskich do ul. Ryżowej.
W związku z powyższym skargę Pana *** na działanie Wójta Gminy Michałowice Komisja
Rewizyjna uznała za bezzasadną”.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za
bezzasadną.

