
 Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźno z dnia 15 lutego 2018 r. 
w sprawie skargi Pana Kazimierza Hudaszka na Wójta Gminy Miedźno.

W dniu 22 stycznia 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przekazał według
właściwości  do  urzędu  Gminy  Miedźno  pismo  Pana  Kazimierza  Hudaszka.  Treść  pisma
(zawierająca  zarzuty dotyczące  stanu technicznego i  dokumentacji  projektowej  dróg gminnych)
wskazała  konieczność  zakwalifikowania  go  jako  skargi.  Zarządcą  dróg  gminnych  jest  Wójt.
Zgodnie  z  art.  229  §  3  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  organem  właściwym  do
rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy jest Rada Gminy - w tym przypadku Rada
Gminy Miedźno.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  Gminy  Miedźno  przekazał  skargę
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, aby ta zbadała sprawę i przedstawiła swoje stanowisko na
najbliższej sesji Rady Gminy, która w głosowaniu dokona rozstrzygnięcia.

Przystępując do wypracowania stanowiska członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 15 lutego 2018 r.  w pierwszej kolejności zapoznali się z:

– Pismem  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  nr  WI-
K.KP.5730.RPO.24.34.MD.823.18  z  dnia  16  stycznia  przekazującym  pismo  pana
Kazimierza Hudaszka;

– Treścią skargi pana Kazimierza Hudaszka.
Pan Kazimierz Hudaszek zarzuca Wójtowi oraz podległym mu pracownikom nieprawidłowe

zarządzanie drogami gminnymi. Podkreśla, że jego zdaniem ul. Św. Jadwigi w Miedźnie nie została
wykonana  z  zachowaniem  norm  bezpieczeństwa.  Ponadto  skarżący  zarzuca  nieprzestrzeganie
przepisów  prawa  podczas  inwestycji  realizowanych  na  drogach  gminnych  nr  656021S  oraz
656061S.  Wskazuje  przy tym,  że  Gmina zajęła  grunty prywatne  pod inwestycje  nie  uzyskując
wcześniej  stosownej  zgody od  właścicieli  nieruchomości.  Zarzuca  także  wadliwość  wykonania
projektu dla drogi gminnej 656061S w kwestii odwodnienia. 

Skarżący został zaproszony na posiedzenie komisji, jednak nie pojawił się na obradach. 
Wyjaśnienia w imieniu  Wójta,  który ze  względu na  wcześniej  zaciągnięte  zobowiązania

służbowe  nie  mógł  osobiście  uczestniczyć  w  obradach  złożył  pracownik  Referatu  Rolnictwa  
i Gospodarki Komunalnej – inspektor Krzysztof Zyśk. 

Komisja pragnie zauważyć,  że skarga dotycząca ulicy Św. Jadwigi w Miedźnie była już
rozpatrywana przez Radę Gminy Miedźno. Stanowisko w tej sprawie wyrażone zostało uchwałą nr
233/XXXIV/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Miedźno. Skarżący otrzymując odpowiedź został poinformowany, że zgodnie z  art. 239 § 1
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią
adnotacją  w  aktach  sprawy  -  bez  zawiadamiania  skarżącego.  Wobec  powyższego  komisja  nie
rozpatrywała skargi w części dotyczącej ul. Św. Jadwigi w Miedźnie, podtrzymując swoje poprzednie
stanowisko w tej sprawie. 

W kwestii  zarzutu dotyczącego bezprawnego wejścia w działki prywatne ustalono, że dla
inwestycji  realizowanej  na  drodze  656021S  uzyskano  od  wszystkich  właścicieli  nieruchomości
znajdujących się przy niej, oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Natomiast na drodze gminnej nr 656061S inwestycja wykonana została w granicy pasa drogowego,
zgodnie  z  założeniem projektowym.  W tym  przypadku  nie  zachodziła  konieczność  zajmowania
gruntów prywatnych. Zarzuty skarżącego nie znajdują więc potwierdzenia w stanie faktycznym. 

W odniesieniu do zarzutu rzekomej wadliwości projektu dla drogi gminnej 656061S oraz jej
odwodnienia  ustalono,  że  projekt  przebudowy  zakładał  spadki  poprzeczne  mające  na  celu
odprowadzenie  wody do  istniejących  rowów  chłonnych  zlokalizowanych  przy  drodze.  Wszelkie
działania  wykonane  zostały  zgodnie  z  wymaganiami  sztuki  budowlanej,  a  przede  wszystkim
stosownie  do  założeń  projektowych.  Sam  projekt  opracowany  został  przez  osobę  posiadającą
odpowiednie uprawnienia. Komisja nie ma więc podstaw do stwierdzenia jego wadliwości. 

Po przeprowadzeniu analizy całości zgromadzonego materiału w postępowaniu skargowym



oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami pracownika Urzędu Gminy, Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Miedźno uznała skargę za niezasadną. W ocenie komisji zastrzeżenia skarżącego oparte są o brak
wiedzy i złośliwość w stosunku do kierownictwa urzędu. Skarżący zarzuca Wójtowi oraz podległym
mu  pracownikom  nieprzestrzeganie  prawa,  jednak  nie  wskazuje  faktów  potwierdzających  jego
stanowisko. Rzucanie oskarżeń bez wskazania dowodów w ocenie komisji jest niedopuszczalne. 

W toku  niniejszego  postępowania  skargę  uznano  za  niezasadną.  W posiedzeniu  Komisji
Rewizyjnej uczestniczyło 5 Członków. Za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 5 członków.
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