
U C H W A Ł A Nr XIV/64/2016 

RADY GMINY GZY 

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 
uchwala się co następuje:

Wójta Gminy Gzy w dniu 22 grudnia 2015 r. Rada Gminy Gzy uznaje skargę za bezzasadną.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gzy do zawiadomienia Skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia skargi.

§1.

W' wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej przez ma działalność

§2.

§3.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik.

§4.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały Nr XlV/64/2016 
Rady Gminy Gzy — 
z dnia 29 marca 2016 r.

UZASADNIENIE

Rada Gminy Gzy, w wyniku rozpatrzenia skargi Pana 
złożonej w dniu 22 grudnia 2015 r. na działalność Wójta Gminy Gzy w kwestii planowania, 
budowy, przebudowy, remontu i utrzymania drogi gminnej i oświetlenia wsi Ostaszewo- 
Włuski stwierdza, co następuje:

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/29/03 Rady Gminy Gzy z dnia 30 czerwca 2003 roku 
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw załącznik Nr 19 do zakresu działań Sołectwa należą 
wszystkie sprawy publiczne Sołectwa, a w szczególności organizowanie przez mieszkańców 
Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.
Z przedstawionych dokumentów wynika, że mieszkańcy wsi Ostaszewo-Włuski na 
zebraniach wiejskich cały fundusz sołecki od 2009 r. przeznaczali na utwardzanie drogi we 
wsi w celu ulepszenia przejazdu, a od roku 2014 na powierzchniowe utwardzenie drogi, co 
jest zgodnie z ustawą funduszu sołeckim ( Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z dnia 21 lutego 2014 r.) 
tzn. środki funduszu sołeckiego przeznaczane były i są na przedsięwzięcia będące zadaniami 
własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców.
W załączonych listach obecności za lata 2009 -  2015 stwierdza się, że Skarżący ani raz nie 
uczestniczył w takim zebraniu. A być może jego obecność miałaby wpływ na utwardzenie 
spornego odcinka drogi i założenia 2 lamp ulicznych.
Faktem jest, że Skarżący w dniu 23.10.2015 r. złożył wniosek do Wójta Gminy Gzy z prośbą
0 dokończenie drogi w miejscowości Ostaszewo-Włuski na odcinku o długości około 100 mb
1 założenie 2 lamp, ale jest to nie możliwe do realizacji z uwagi na brak możliwości 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2016.

Odnosząc się do sprawy wydania dowodu osobistego, które według Pana ' 
J H f lf lP fc e a ję ło  pięć lat należy stwierdzić, że z wnioskiem takim zgłosił się do Urzędu 
Gminy w miesiącu listopadzie 2009 r. Jednak formularz dowodowy nie został wydrukowany, 
ponieważ nie posiadał/do wglądu/ żadnego dowodu tożsamości. Za kilka dni P a n ( |^ M £  

^ ■ H lp o n o w n ie  przybył do urzędu i przedstawił szwedzki paszport wydany w 2004 r., 
w którym widniało szwedzkie obywatelstwo. Następnie przesłał ksero paszportu 
konsularnego, który utracił w-ażność. Ponieważ przedstawione dokumenty budziły 
wątpliwości co do posiadania polskiego obywatelstwu, po konsultacjiz radcą prawnym 
działając na podstawie paragrafu 7 ust 2 obowiązującego w-ówczas rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu 
postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, 
zwrotu lub utraty /Dz. U. Nr 47,poz. 384/ pismem z dnia 2 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Gzy 
zwrócił się do zainteresowanego z prośbą o dołączenie do wniosku dokumentu 
potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
Dokument taki wydany przez Wojewodę Mazowieckiego /a nie decyzja Ministra Spraw 
Wewnętrznych./ został dołączony do wniosku 14 maja 2010 r.
W tym samym dniu wydrukowany został formularz dowodowy, który po podpisaniu przez 
Pana został przesłany do Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie.



Potwierdzenie złożenia wniosku /odcinek B formularza dowodowego/ przekazano
wnioskodawcy.
Dowód osobisty został odebrany w urzędzie dnia 11 czerwca 2010 r. /okres oczekiwania na 
dowód osobisty wynosi miesiąc/.
Opłata skarbowa za wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego 
obywatelstwa wynosiła 58 zł i uiszczają osoba wnioskująca o wydanie takiego dokumentu. 
Reasumując sprawa wydania dowodu osobistego trwała nie pięć łat lecz od listopada 2009 r. 
do czerwca 2010 r.

Wobec powyższego Rada Gminy Gzy skargę na działalność Wójta Gminy uznaje za 
bezzasadną.
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