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Uzasadnienie:
W związku ze skargą na działalność Wójta Gminy Łubianka złożoną przez Radnego
Rady Gminy p. Bolesława Szczechowskiego, która wpłynęła do Urzędu Gminy dnia 15
kwietnia 2019 r., Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o uznanie skargi za
bezzasadną.
Skarżący skarży się, że podczas XXXV sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 marca
2018 r. Wójt Gminy Łubianka poinformował, iż po okresie zimowym będą podjęte działania
naprawcze i konserwacyjne dróg, w tym także we wsi Warszewice, a minął już rok i zdaniem
Radnego Wójt nie wywiązał się ze swoich obietnic. Radny B. Szczechowski pyta w skardze
„jak długo jeszcze musi prosić o załatwienie remontu dróg ?”.
Odpowiadając na skargę Wójt Jerzy Zająkała poinformował Komisję, iż we wsi
Warszewice naprawa i konserwacja dróg w 2018 roku miała miejsce w następujących
terminach:
•
•
•
•

ulice: Spółdzielcza, Mleczna oraz Barwna w dniu 18.04.2018 r.,
ul. Zdrojowa w dniu 16.10.2018 r.,
ul. Miłosza w dniu 13.11.2018 r.,
ulice: Miłosza i Ks. Groszkowskiego w dniu 28.11.2018 r.

W roku bieżącym natomiast, od lutego do kwietnia w sołectwie Warszewice wykonano
następujące prace drogowe:
•
•
•
•
•
•

ul. Sąsiedzka – uzupełnienie kruszywa oraz prace równiarką i walcem drogowym na
całej długości,
ul. Barwna – uzupełnienie kruszywa na całej długości oraz prace równiarką i walcem
drogowym,
ul. Spółdzielcza – równanie równiarką i walcem drogowym,
ul. Zdrojowa – równanie równiarką,
ul. Zawiszanka – ręczne zasypywanie ubytków w drodze,
ul. Miłosza – ręczne zasypywanie ubytków w drodze.

Wójt poinformował równocześnie, że drogi nie posiadające nawierzchni asfaltowej ulegają
okresowym uszkodzeniom i w zależności od warunków pogodowych są jednokrotnie w
każdym roku lub kilkakrotnie naprawiane na zlecenie Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska. Stwierdził także, że nie ma możliwości na drogach jedynie
ustabilizowanych, uzyskania nawierzchni równej drogom asfaltowym.
Komisja przyjęła informacje przekazane przez Wójta Gminy jako wiarygodne i stwierdza, że
w badanej sytuacji nie może być mowy o bezczynności Wójta, zarzucanej przez Skarżącego.

