
 

 

 

 

UCHWAŁA NR XX/116/2012 

Rady Gminy Ojrzeń 

z dnia 8 sierpnia 2012 roku 

 

w sprawie skargi Pana Kazimierza Żurawskiego na działalność Wójta Gminy Ojrzeń 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w 

Ojrzeniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Po rozpoznaniu skargi na działalność Wójta Gminy Ojrzeń złożoną przez Pana Kazimierza 

Żurawskiego zamieszkałego we wsi Żochy w dniu 29 czerwca 2012 roku do Rady Gminy 

Ojrzeń i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów 

przedstawionych w skardze, Rada Gminy Ojrzeń uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ojrzeń. 

 

§ 3 

 

Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy 

 

                                                                                           /-/ Krystyna Drążkiewicz 



                                                                                                           Załącznik do 

                                                                                                           Uchwały nr XX/116/2012 

                                                                                                           Rady Gminy Ojrzeń 

                                                                                                           z dnia 8 sierpnia 2012 roku 

 

 

 

 

STANOWISKO 

 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń w sprawie skargi Pana Kazimierza Żurawskiego 

na działalność Wójta Gminy Ojrzeń 

 

Sposób rozpatrzenia skargi 

 

Skarga była rozpatrywana a stanowisko zostało opracowane zgodnie z przepisami: 

 

Proponuje się uznać skargę Pana Kazimierza Żurawskiego zam. w miejscowości Żochy 

na działalność Wójta Gminy Ojrzeń dotyczącą  na przewlekłe załatwienie sprawy na 

złożone pismo za bezzasadną. 

 

Uzasadnienie prawne 

 

1.  art.229 pkt 3, art.237 § 1 i § 3 oraz art. 238 ustawy Kodeksu postępowania  

     administracyjnego.(Dz.U.Z 2000 roku Nr.98, poz 107 z póż.zm.) 

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 

     przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr. 5, poz 46) 

 

Uzasadnienie faktyczne 

 

     W dniu 29.06.2012 roku do Rady Gminy Ojrzeń wpłynęło pismo Nr. Or. 1511. 1. 2012r. 

ze Starostwa Powiatowego przekazujące do rozpatrzenia skargę Pana Kazimierza 

Żurawskiego  zam. Warszawa, ul. Połczyńska 93, na działalność Wójta Gminy Ojrzeń w 

sprawie ustalenia  przebiegu drogi gminnej we wsi Żochy, Gmina Ojrzeń. 

W złożonej skardze skarżący zarzuca; 

1. Droga Nr. ew. 136 stanowi drogę, która jest własnością Skarbu Państwa, w związku z    

    powyższym gmina nie może prowadzić żadnych działań. Komisja po dokonaniu wizji, 

    stwierdziła, ze w pasie drogi rosną drzewa, w związku z tym Wójt Gminy Ojrzeń złożył  

    wniosek  o usunięcie drzew do  Starostwa Powiatowego -  otrzymano pozytywną   

    odpowiedź. 

2. Droga w miejscowości Żochy o nr. ew. 50 jest własnością Gminy Ojrzeń. Droga jest  

    typową drogą dojazdową do pól, nie jest drogą publiczną, jest drogą wewnętrzną, 

    użytkowaną przez właścicieli gruntów rolnych położonych przy tej drodze. 

    W planach wieloletnich Gminy Ojrzeń powyższa droga nie jest przewidziana do budowy. 



    Jak wynika z Pana pisma  działka  została wytyczona geodezyjnie i na odcinku 

    jednego z punktów wyznacza granice części drogi. 

    Po wskazaniu granic własnej działki nie ma przeszkód by ją użytkować w tych granicach. 

 

       Po przeanalizowaniu sprawy przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy, w tym również 

dokonaniu wizji lokalnej w miejscowości Żochy na drodze nr.ew.136, oraz drodze 

nr.ew.50 ustalono co następuje: 

 

      Pan Kazimierz Żurawski zwrócił się do Starosty Powiatowego w Ciechanowie ze skargą 

na Wójta Gminy Ojrzeń Pana Zdzisława Mierzejewskiego na przewlekłe załatwienie sprawy. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy, przeprowadziła badanie skargi na podstawie dokumentów i 

wyjaśnień inspektora Pana Mariusza Smolskiego, oraz Pani inspektor Elżbiety Kuśmierskiej 

i na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 13.07.2012 roku na drodze nr.ew.136, 

oraz na drodze o nr.ew. 50 .Po przeprowadzeniu analizy Komisja Rewizyjna stwierdziła, że 

droga o nr.ew. 136 jest własnością Skarbu Państwa, w związku z tym nie ma możliwości 

przeprowadzenia żadnych działań do momentu komunalizacji  tej drogi. Droga nr.ew.50 

jest własnością Gminy Ojrzeń, jest drogą przejezdną, w sytuacji gdyby droga była nie 

przejezdna Pan Wójt Gminy Ojrzeń udostępni równiarkę w celu poprawienia warunków 

przejezdności w/w drogi. 

Komisja Rewizyjna w głosowniu jawnym 7 głosami za  przyjęła stanowisko, aby 

zaproponować Radzie Gminy Ojrzeń uznanie skargi Pana Kazimierza Żurawskiego na 

działalność Pana Wójta Gminy Ojrzeń za bezzasadną. 

 

 

 

Informacyjnie podaję, że sesje Rady Gminy są jawne a wstęp na posiedzenie Rady mają 

wszyscy zainteresowani. 

Informacje  o terminach sesji, miejsca i godziny rozpoczęcia wywieszane są na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Informacje o terminie sesji posiadają również sołtysi, którzy uczestniczą w obradach. 

 

 

 


