
Uchwała Nr XII/72/04  

Rady Gminy Gzy 

z dnia 22 stycznia 2004 roku. 

 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. 

 
 Na podstawie art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi 

zmianami) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Uznać za bezzasadne zarzuty Państwa Ewy i  Stanisława Łałowskich zam. Nowe 

Przewodowo 4  zawarte w skardze z dnia 3.11.2003 r. na działalność Wójta. 
 

§ 2 
 
Zobowiązać Wójta do przesłania zainteresowanym oraz do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego treści uchwały wraz z uzasadnieniem, które stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
          
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

Cezary Wojciechowski 



              Załącznik Nr 1 
                                                                                             Uchwały Nr XII/72/04 

                                                                                                                       Rady Gminy Gzy 
                                                                                                        z dnia 22 stycznia 2004 roku. 

   
   

  

U Z A S A D N I E N I E 
 
 

 Droga Nowe Przewodowo – Przewodowo Majorat długości 1800 mb  i szerokości    

6,0 m pasa drogowego zaliczona jest do dróg wewnętrznych. 

Ogólna sieć dróg wewnętrznych i gminnych wynosi 63 km. 

Co roku Rada Gminy przeznacza środki finansowe na bieżące utrzymanie i modernizację 

dróg gminnych. Posiadane środki finansowe nie w pełni zaspokajają potrzeby wykonania 

remontów i zmiany nawierzchni dróg żwirowych mimo pozyskiwanych środków z zewnątrz  

z funduszy F.O.G.R. „SAPARD”. 

 W złożonej skardze zawarte zarzuty dotyczące braku profilowania drogi w ciągu 

ostatnich trzech lat są nieuzasadnione ponieważ w dniach: 19.04.2001 r., 25.04.2002 r., 

29.04.2003 r. została wykonana naprawa nawierzchni drogi równiarką, co potwierdzają karty 

pracy. 

 W dniach 19.04.2001 r. i 23-24.09.2003 r. dokonano na w/w drodze uzupełnienia 

nawierzchni. Gmina Gzy nie posiada specjalistycznego sprzętu celem ubicia nawiezionego 

żwiru. 

 Dostarczone rury betonowe ø 40 zostaną przez Gminę Gzy wbudowane w przepust 

drogowy w terminie do dnia 30.04.2004 roku. 

 Nie prawda jest, że mieszkańców wsi korzystających z w/w drogi nie reprezentuje 

żaden radny. 

 Przedstawicielami w Radzie Gminy Gzy ze wsi Nowe Przewodowo i Przewodowo 

Majorat są Pan Andrzej Długołęcki i Pan Andrzej Dudzikowski. 
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Cezary Wojciechowski 


