Projekt
z dnia 19 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXII/ /2018
RADY GMINY CISEK
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi ...........
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U z
2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu skargi i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Cisek
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na "ignorancję ze strony Wójta Gminy Cisek" w zakresie
zgłoszonego wniosku "o odtworzenie zniszczonej oprawy oświetleniowej przy ul. ......................." złożoną
przez Pana ...............
§ 2. Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Cisek i zobowiązuje się ją do
przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/

/2018

Rady Gminy Cisek
z dnia 26 lutego 2018 r.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi ..................
Rada Gminy Cisek po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy oraz protokołem Komisji
Rewizyjnej z dnia 25 stycznia 2018 r. uznaje skargę za bezzasadną.
W dniu 19. 12.2017r. do Rady Gminy Cisek została przekazana zgodnie z właściwością przez
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle skarga Pana ............................................................................
"ignorancję ze strony Wójta Gminy Cisek" w zakresie zgłoszonego wniosku "o odtworzenie zniszczonej
oprawy oświetleniowej przy ul.......................................".
Komisja zapoznała się z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 220 z późn.zm.).
Art.18. ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy stanowi, że planowanie i finansowanie oświetlenia ulic, placów,
dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych gminy.
Z przedłożonej dokumentacji jak również z udzielonych wyjaśnień przez Wójta Gminy wynika,
że lampa zawieszona na wskazanym słupie oświetleniowym nie oświetliła by dróg prowadzących do
posesji przy ul. .............. oraz posesji na której mieszka skarżący - tylko posesje prywatne.
Finansowanie oświetlenia innych podmiotów niż gminnych jest niedopuszczalne i sprzeczne
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
W przedmiotowej sprawie w dniu 19.12.2017 r. pocztą mailową Urząd Gminy udzielił Panu
................................. odpowiedzi.
W związku z tym, że sprawa nie dotyczy oświetlenia dróg stanowiących własność Gminmy Cisek
a stan infrastuktury zakupywanej nieruchomości był znany w momencie zawarcia aktu notarialnego,
Komisja Rewizyjnej Rady Gminy Cisek uznaje skargę za bezzasadną.
Niniejsza skarga ma charakter osobisty a nie społeczny.
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