
UCHWAŁA NR XLIX/304/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY  

z dnia 7 maja 2018r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Iłży  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257, z późn. zm.) - 

Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:  

 

§1. 

Skargę Pana S.K. na działalność Burmistrza Iłży uważa się za bezzasadną.  

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iłży celem 

powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi z podaniem uzasadnienia faktycznego 

i prawnego.  

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  

Józef Skrobisz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 W dniu 19 marca 2018r. do Rady Miejskiej w Iłży wpłynęła skarga Pana S.K na 

działalność Burmistrza Iłży.  

 W skardze skarżący wskazuje na niedopełnienie obowiązków służbowych przez 

Burmistrza Iłży, związanych z brakiem reakcji na panujące warunki atmosferyczne oraz 

przejezdność dróg gminnych. Zdaniem skarżącego, brak reakcji Burmistrza na nieprzejezdność 

dróg gminnych pociąga za sobą wiele konsekwencji dla skarżącego oraz jego rodziny. Jedną                    

z nich jest zagrożenie życia i  zdrowia mieszkańców posesji z powodu niemożliwości dotarcia 

na czas służb medycznych, gdyż żona skarżącego jest po udarze. Uważa on także, że mógł się 

do tego przyczynić również brak tabliczki kierunkowej do posesji. Ponadto skarżący 

nadmienia, iż w związku z zaniechaniem obowiązku odśnieżania drogi gminnej                                                 

i nieprzejezdności odcinka drogi do jego posesji, skarżący oraz jego syn mieli problemy                                       

z dotarciem do miejsca pracy. Skarżący prosi także o natychmiastowe usunięcie 

nieprawidłowości i wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za 

to zadanie.  

 Zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg została ona niezwłocznie przekazana Komisji 

Rewizyjnej w celu zbadania jej zasadności. Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2018r. Komisja 

Rewizyjna stwierdziła, że skarga powinna być rozpatrzona przez Komisję Bezpieczeństwa, 

Rolnictwa i Leśnictwa, pozostawiając przy tym skargę bez rozpatrzenia. Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Iłży zdecydował, iż zgodnie ze Statutem Gminy Iłża rozpatrywanie skarg na 

działalność Burmistrza jest w kompetencji Komisji Rewizyjnej, w związku z powyższym 

ponownie skierował skargę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Ponadto 

skarżący został poinformowany o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi w związku                                  

z pismem OR.1510.5.2018 z dnia 17 kwietnia 2018r.  

 Następnie na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2018r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła 

skargę pod kątem obowiązków Burmistrza w zakresie odśnieżania dróg gminnych. Przepis  art. 

20 ustawy z dnia 21 mara 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2222, z późn. zm.) 

nakłada szereg obowiązków na zarządcę dróg m.in. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników 

itd. Związane jest to z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu, także w porze zimowej. Po 

przeanalizowaniu przepisów oraz zapoznaniu się informacjami na temat odśnieżania dróg, 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż Burmistrz spełnił powyższy obowiązek, gdyż podczas 

opadów atmosferycznych tj. śniegu, drogi gminne były kolejno odśnieżane przez firmę, która 

wgrała przetarg na realizację tego zadania. Ponadto członkowie Komisji stwierdzili, iż drogi na 

ternie gminy były odśnieżane przy zachowaniu pewnej kolejności. W pierwszej kolejności 

odśnieżone zostały drogi najczęściej użytkowane przez mieszkańców, a następnie drogi 

wewnętrzne, tak jak w przypadku drogi do posesji skarżącego. Komisja stwierdziła także, że 

mieszkańcy zgłaszali prośby o odśnieżenie do sołtysów oraz radnych, który mieli kontakt                             

z pracownikiem nadzorującym odśnieżanie dróg na ternie gminy. W związku z powyższym 

skarżący mógł zgłosić konieczność odśnieżenia drogi wewnętrznej do sołtysa lub radnego                         

z jego terenu, jednakże tego nie uczynił. Odnośnie tabliczki kierunkowej do posesji skarżącego 

Komisja stwierdziła, iż kwestia ta rozpatrzona została w poprzedniej skardze oraz, iż                                        

w momencie rozpatrzenia skargi tablica została już zamontowana.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222


 Komisja Rewizyjna po uzyskaniu informacji na temat przebiegu odśnieżania dróg 

gminnych uznała skargę za bezzasadną. Rada Miejska w Iłży po przeanalizowaniu sprawy, 

wysłuchaniu Burmistrza oraz zapoznaniu się z przepisami prawa w przedmiotowej sprawie, jak 

również opinią Komisji Rewizyjnej uznała skargę za bezzasadną. Burmistrz Iłży dopełnił 

wszelkich obowiązków nałożonych na zarządcę drogi związanych z utrzymaniem dróg 

gminnych w tym dróg wewnętrznych. Ponadto pomimo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych  ( opady śniegu) drogi gminne były etapowo odśnieżane.  


