
UCHWAŁA NR XXXIX/392/2014 
RADY GMINY DOBRZE Ń WIELKI  

z dnia 29 maja 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013r. poz.594, zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379), w związku z art. 229 pkt.3 
i art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013r. poz.267, zm. z 2014r. poz. 183), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Wójta, złożonej przez Pana Zdzisława Olfansa, biorąc pod 
uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja 2014r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki uznaje skargę 
za uzasadnioną z przyczyn podanych w uzasadnieniu, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki dokonanie analizy możliwości wykonania 
odwodnienia ulicy, przy której zamieszkuje Skarżący, z uwzględnieniem warunków technicznych 
i możliwości finansowych. 

2. O podjętych decyzjach i działaniach w sprawie odwodnienia należy pisemnie informować Skarżącego. 
 

§ 3. Uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana Panu Zdzisławowi Olfansowi jako 
zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, o którym mowa w art. 238 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Klemens Weber  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 28 marca 2014r. do Wojewody Opolskiego wpłynęła skarga Pana Zdzisława Olfansa z dnia 
25 marca 2014r. Wojewoda uznał, że organem właściwym do załatwienia skargi jest Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki i pismem z dnia 31 marca 2014r nr NK.IV1411.25.2014.RG przekazał skargę. Skarga 
wpłynęła do Rady Gminy w dniu 02 kwietnia 2014r. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
pismem Or.1510.2.2014 z dnia 18 kwietnia 2014r. poinformował Pana Z.Olfansa, że rozpatrzenie skargi 
zostanie wszczęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2014r., natomiast jej załatwienia nastąpi 
w terminie do końca czerwca 2014r. 

W dniu 29 kwietnia 2014r. Rada Gminy Dobrzeń Wielki podjęła uchwałę nr XXXIII/387/2014 
w sprawie skargi na bezczynność Wójta i zobowiązała Komisję Rewizyjną Rady Gminy do 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi oraz sporządzenia opinii zawierającej 
w szczególności stanowisko komisji co do zasadności skargi oraz sposobu jej załatwienia.  

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi odbyło się w dniu 13 maja 2014r. z udziałem 
Skarżącego.  Komisja stwierdziła, co następuje:  

Pan Zdzisław Olfans zamieszkuje w budynku mieszkalnym, który w przyziemiu, (około 40 cm poniżej 
poziomu gruntu na działce), posiada garaż. Z ulicy (nazwa ulicy w dokumentach źródłowych) Skarżący 
wykonał  (we własnym zakresie) zjazd do garażu z kostki brukowej. Nie zastosował  przy tym żadnej 
ochrony przed wlewaniem się wody do pomieszczeń garażowych w postaci np. kratek ściekowych, które 
mogły by być usytuowane przed bramą garażu albo na początku  zjazdu do garażu, ani też  innego 
ograniczenia możliwości przedostawania się wody opadowej z ulicy do garażu, co powoduje, że w czasie 
opadów woda wlewa się do niżej położonego garażu, powodując straty w pomieszczeniach piwnicznych.  

Od wielu lat pan Z.Olfans prosi Urząd Gminy o wykonanie na ulicy, przy której zamieszkuje, 
kanalizacji deszczowej. Na ręce urzędującego Wójta pierwsze pismo w tej sprawie skierował w dniu  
4.10.2012r. Ponieważ nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo, w dniu 6.12.2012r. ponowił swoją prośbę 
o wykonanie kanalizacji deszczowej. W dniu 3.01.2013r. Wójt Gminy w odpowiedzi na powyższe pisma  
poinformował Pana Z.Olfansa, że realizacja zadania związana z odpływem wód opadowych z ulicy przy 
której zamieszkuje, zostanie przeprowadzona po zakończeniu robót przy sąsiedniej, co miało nastąpić w I 
kwartale 2013r. Ponieważ nic w tej kwestii nie zostało zrobione, w dniu 5.08.2013 r. Pan Z. Olfans 
ponownie przypomniał o obietnicy Wójta. Jednakże w dalszym ciągu nie doczekał się żadnych działań ze 
strony Urzędu Gminy i wobec tego w dniu 25.03.2014 r. skierował skargę na bezczynność Wójta Gminy 
Dobrzeń Wielki do Wojewody Opolskiego.  
W  kwietniu 2014r. Wójt Gminy podjął działania w celu rozwiązania problemu:  sprawą zajął się 
projektant, który dokonał oględzin ulicy (co potwierdza Pan  
Z. Olfan lecz wg opinii projektanta nie jest możliwe częściowe odwodnienie ulicy, przy której 
zamieszkuje skarżący, a problem można rozwiązać jedynie poprzez wykonanie kompleksowej kanalizacji 
deszczowej trzech ulic sąsiadujących (nazwy ulic w dokumentach źródłowych). O tej opinii Pan Z. 
Olfans został poinformowany pismem z dnia 24.04.2014r.  

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna (w głosowaniu jawnym, przy głosach:  trzy głosy  
„za” i jednym „przeciwnym”) stwierdziła, że skarga Pana Z.Olfansa na bezczynność Wójta Gminy 
Dobrzeń Wielki  jest uzasadniona, gdyż Wójt Gminy nie doprowadził przed otrzymaniem skargido 
rozstrzygnięcia czy i w jaki sposób sprawa zostanie rozwiązana i w okresie od 3.01.2013 r. do dnia 
złożenia skargi nie odpowiadał na pisma Skarżącego. 

 W kontekście rozpatrywanej skargi Komisja Rewizyjna  zwróciła również uwagę   na  problem 
odpowiedzialności Urzędu Gminy za negatywne skutki decyzji podejmowanych przez samych 
mieszkańców. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Gmina bez wątpienia powinna dbać o bezpieczeństwo 
swoich mieszkańców oraz ich mienia, ale także mieszkańcy powinni przy podejmowaniu suwerennych 
decyzji (bez uzgodnienia z Gminą) przewidywać, czy podjęte przez nich działania na własnych posesjach 
nie będą miały negatywnych skutków dla nich samych oraz otoczenia.  

Biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Dobrzeń Wielki uznała skargę p. 
Zdzisława Olfansa na bezczynność Wójta za uzasadnioną i powierzyła Wójtowi dokonanie analizy 
możliwości wykonania odwodnienia ulicy, przy której zamieszkuje Skarżący, z uwzględnieniem 
warunków technicznych i możliwości finansowych, zobowiązując jednocześnie Wójta do informowania 
Skarżącego o podjętych decyzjach i działaniach w tym zakresie. 


