
UCHWAŁA NR XIII/150/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U.2019.506 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Rada Miasta Sandomierza rozpatrzyła skargę Pana G.*) z dnia 19 lipca 2019 roku na Burmistrza 

Miasta Sandomierza w przedmiocie niezgodnego z przepisami użytkowania instalacji oświetlenia 

ulicznego należącego do Gminy Sandomierz wraz z dodatkowym stanowiskiem złożonym przez 

Skarżącego w  dniu 23 września 2019 roku.

§ 2. 

Rada Miasta Sandomierza uznaje skargę za bezzasadną.

§ 3. 

Zatwierdza się odpowiedź na skargę, jak w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

I.
W dniu 19.07.2019 r. do Rady Miasta Sandomierza wpłynęło pismo Pana G.*) zawierające skargę na
Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie niezgodnego z przepisami użytkowania instalacji
oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Sandomierz oraz niezapewnienie bezpieczeństwa dla osób
postronnych.
Skarżący podnosi zarzuty, że:
- stan techniczny urządzeń oświetlenia ulicznego jest zły i zagraża bezpieczeństwu osób postronnych
między innymi brakuje odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia kabli i przewodów elektrycznych na
słupach oświetleniowych,.
- naruszanie przez wykonawcę firmę RBOL-Instalacje z Lublina, warunków umowy zawartej
z Gminą Sandomierz na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego,
- powołując się na dokumenty pozyskane w trybie dostępu do informacji publicznej poddaje
w wątpliwość treść protokołu oględzin punktów pomiarowo-rozdzielczych oraz uprawnienia
i kwalifikacje osób sprawdzających i oceniających stan techniczny urządzeń,
- aparat pomocniczy burmistrza „odpowiadający za sprawy instalacji elektrycznych, utrzymanie oświetlenia
miejskiego kompletnie nie przestrzega zapisów umownych”
Pan G.*) informuje również, że ze względu na powagę sprawy skierował stosowne pismo w tym
przedmiocie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu.
W konkluzji zwraca się z prośbą do Rady Miasta „o wyciągnięcie wniosków i wyeliminowanie opisanych
naruszeń”
Zgodnie z art. 18 b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019.506 ze zm.)
oraz zapisami Statutu Miasta - § 109 c , Rada Miasta powołała Komisję Skarg Wniosków
i Petycji, która opiniuje skargi wnioski i petycje i co w tym przypadku najistotniejsze wydaje rekomendacje
co do dalszego trybu postępowania.
Komisja wydała taką rekomendację w pismach, jak niżej:
- znak: Or.0012.10.4.2019.ML z dnia 6.08.2019 r. skierowane do Burmistrz Miasta Sandomierza
do wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.
- znak: Or.0012.10.5.2019.ML z dnia 8.08.2019 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza
Na tej podstawie Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza udzielił odpowiedzi Skarżącemu pismem znak:
Or.0004.56.2019ML z dnia 14.08.2019 r.

II.
W dniu 26 sierpnia 2019 r. Wojewoda Świętokrzyski pismem znak: PNK.III.1410.17.2019.KR skierował do
Rady Miasta skargę Pana G.*) z dnia 22.08.2019 r. na nieprawidłowe rozpatrzenie skargi z prośbą o
udzielenie wyjaśnień.
Skarżący zarzuca Radzie Miasta Sandomierza nieprawidłowe rozpatrzenie skargi z dnia 19.07.2019 r. to
jest rozpatrzenie jej przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, udzielenie na tej podstawie odpowiedzi przez
przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, oraz ograniczanie swobody składania skarg na działalność
organów gminy.
Wojewoda Świętokrzyski prosi w związku z tym o odniesienie się do tych zarzutów.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza pismem znak: Or.0004.61.2019.MZU z dnia 29.08.2019 r.
udzielił stosownych wyjaśnień podtrzymując stanowisko zawarte w piśmie znak: Or.0004.56.2019ML z
dnia 14.08.2019 r. Ponadto zwrócił uwagę, że cyt. „Zgodnie ze stanowiskiem zawartym
w orzecznictwie sadowo – administracyjnym (zob. np. postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia
14 litego 2012 r sygn. SAB/Rz/84/11) tego typu instytucja ma zastosowanie w tych przypadkach, gdzie
zainicjowane może być postepowanie administracyjne i wydana decyzja lub postanowienie.
W dniu 23.09.2019 r. do Rady Miasta Sandomierza wpłynęło pismo Skarżącego określone jako
„do skargi z dnia 19.07.2019 r.” z dodatkową dokumentacją fotograficzną, ponaglające Radę Miasta do
rozpatrzenia tej skargi. Autor powołuje się w nim na stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 5.09.2019 r.
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Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza udzielił Skarżącemu odpowiedzi pismem znak:
Or.0004.66.2019.MZU z dnia 4 .10.2019 r.

III.
Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 5.09.2019 r. skierowanym do Pana G.*) – do wiadomości Rady
Miasta Sandomierza - pouczył Radę Miasta że każdorazowe rozpatrywanie skarg powinno przyjąć formę
uchwały.

Rada Miasta Sandomierza stwierdza co następuje:
Na podstawie dostępnych dokumentów oraz rekomendacji Komisji Skarg Wniosków i Petycji uznaje się ,
skargę za bezzasadną.
- Stan techniczny urządzeń oświetlenia ulicznego jest skutkiem wieloletnich zaniedbań w tym zakresie,
- Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu na bieżąco zgłasza usterki
oświetlenia wykonawcy usługi.
- Komisja zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza o wzmożenie kontroli pracy firmy zewnętrznej
odpowiedzialnej za usuwanie usterek.
Zawnioskowano także o zaangażowanie Straży Miejskiej w monitorowanie i zgłaszanie uszkodzeń
w oświetleniu oraz ujęcie w przyszłych planach budżetu miasta, kwot na sukcesywną wymianę słupów
oświetleniowych co pozwoli na całkowite wyeliminowanie związanych z tym zagrożeń.

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Renata Tkacz – inspektor w biurze
Rady Miasta Sandomierza
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