Uchwała Nr XXXIX/16/2010
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego –
( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami oraz
art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Jedlińsk
uchwala co następuje :
§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi Pani Ireny Boguckiej zam. Olszowa Dąbrowa gmina Stromiec
na działanie Wójta Gminy Jedlińsk w oparciu o posiadane informacje skargę
uznaje się za niezasadną.

§ 2.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Gminy Jedlińsk
Nr XXXIX/16/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Komisja Rewizyjna w dniach 09 i 12 kwietnia 2010 r. rozpatrywała skargę Pani
Ireny Boguckiej na działanie Wójta. Dotyczy ona przebudowy drogi gminnej
Wierzchowiny- Zielonka. Komisja przeprowadziła wizję lokalną na przedmiotowej
drodze w dniu 09 kwietnia br. i rozmawiała z Panią Zofią Gondek , która jest jedną
ze stron w spornej sprawie. Droga ta nie ma uregulowanego stanu prawnego. Wykup
gruntu na poszerzenie pasa drogowego jest ściśle związany z uzyskaniem prawa
własności do istniejącej drogi. Przebudowa drogi znajduje się w Planie Rozwoju
Lokalnego Gminy Jedlińsk.
Z uwagi na toczące się postępowanie prawne w sprawie rozgraniczenia tej drogi
z gruntami stanowiącymi własność prywatną Pani Zofii Gondek, podjęcie
jakichkolwiek prac jest niemożliwe z uwagi na nieuregulowany stan prawny.
W Sądzie Rejonowym w Radomiu w toku są sprawy :
-o zasiedzenie drogi Sygn. I Ns 1156/05-rozprawa 22.04.br.,
-o rozgraniczenie z wniosku Starosty Radomskiego (rozgraniczenie obrębów).
Zdaniem Komisji jedynie prawomocny wyrok Sądu pozwoli Wójtowi i Radzie
Gminy rozwiązać problem zgodnie z wolą zainteresowanych.
W zależności od wyroku Sądu może zaistnieć konieczność innej lokalizacji drogi,
która zapewni komunikację między sołectwami i gminami.
Stwierdzenie, że Wójt nie realizuje inwestycji wbrew woli Mieszkańców jest
nieuzasadnione, bowiem jego działania muszą mieć umocowania prawne. Jeżeli
tylko pojawi się możliwość alternatywnego rozwiązania tego problemu
komunikacyjnego to podjęte będą niezwłoczne działania.
Nie jest prawdą, że okręg wyborczy radnego Gminy Jedlińsk Czesława
Malinowskiego składający się z sołectw : Wierzchowiny, Czarny Ług i Boża Wola
jest zaniedbany inwestycyjnie. Tylko w kadencji 2006-2010 wykonane są na tym
terenie prace :
-termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach,
-modernizacja oświetlenia drogowego,
-przebudowa drogi gminnej Wierzchowiny –Huta,
-remont ścian i posadzek w Zespole Szkół w Wierzchowinach wraz z przebudową
ogrodzenia,
-przebudowa drogi gminnej Boża Wola –Wierzchowiny,
- budowa wodociągu Wierzchowiny-Boża Wola-Zielonka,
-przebudowa drogi gminnej Budki Wierzchowskie-Bierwce.
Od 2010 r. zaplanowana jest budowa centrum wsi Wierzchowiny wraz z przebudową
stawu podworskiego.
Wójt Gminy zgodnie ze swoimi obowiązkami na bieżąco utrzymuje przejezdność na
drodze Wierzchowiny – Zielonka poprzez okresowe utwardzanie i wyrównywanie
terenu. Prace te zawsze spotykają się z utrudnieniami ze strony kilku osób
i odbywają się często w obecności służb porządkowych.

W związku z powyższym skargę Pani Ireny Boguckiej Komisja Rewizyjna
w pięcioosobowym składzie -5 głosami za uznała za niezasadną i projekt uchwały
w tej sprawie przedłożyła Radzie.
Rada Gminy Jedlińsk na sesji w dniu 22 kwietnia 2010 r. w obecności 15 radnych 13 głosami za ,1 głosem wstrzymującym i 1 głosem przeciw podjęła uchwałę
Nr XXXIX/16/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi.

