
Id: YVFBH-QXGYK-ABWJV-MURXC-SUTDJ. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR XII/75/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz w związku z art. 229 pkt. 3 i art. 

238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co 

następuje: 

§ 1. 

Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną przez Państwa ..................................... 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W dniu 2 lutego 2011 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu wpłynęła skarga 
Państwa   .....................na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w zakresie ustawienia znaku 
drogowego "zakaz postoju" usytuowanego przed nieruchomością będącą własnością 
Skarżących. Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z dnia 24 lutego 2011 r. przekazał skargę 
celem rozpatrzenia Komisji Gospodarczej, która uznała na posiedzeniu w dniu 23 marca 2011r., 
iż powyżą skargę powinna rozpatrzyć Komisja Rewizyjna. W związku z powyższym 
Przewodniczący Rady uznał, że wszyscy radni na Wspólnym Posiedzeniu Wszystkich Komisji 
w dniu 12 kwietnia br. będą rozpatrywać tę sprawę. W dniu 12 kwietnia br. została 
przeprowadzona wizja lokalna, wysłuchano stanowiska Skarżącej oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz. Po przeanalizowaniu całości sprawy, Rada Miejska w Swarzędzu 
stwierdziła, że znak drogowy "zakaz postoju" zlokalizowany przed nieruchomością na os. 
Kościuszkowców.... , został postawiony na ciągu pieszo - jezdnym stanowiącym własność 
Gminy Swarzędz, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przedmiotowej sprawie nie było 
prowadzone postępowanie administracyjne, ponieważ nie wymagają tego obowiązujące 
przepisy, czyli rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem drogowym, zgodnie z którym prowadzona była 
procedura ustawienia znaku drogowego. Tym samym nie wymagane było uznanie Państwa 
jako uczestników postępowania z uwagi na to, że jest to czynność związana z organizacją 
i bezpieczeństwem ruchu na drodze publicznej. Procedura wykonania dokumentacji związanej 
z ustawieniem znaku została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach,oraz 
wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem. Ponadto Urząd Miasta i Gminy zlecił 
opracowanie projektu umożliwiającego ustawienie znaku, na wniosek mieszkańca po 
przeprowadzeniu wizji lokalnej, uzyskaniu opinii Straży Miejskiej, Wydziału Ruchu Drogowego 
KMP w Poznaniu oraz złożeniu wyjaśnień przez wnioskodawcę. W październiku 2010 roku 
projekt został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe, a w listopadzie 2010 roku Referat 
Gospodarki Komunalnej zlecił wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym 
projektem. Po wnikliwym zapoznaniu się z całością sprawy radni uznali, że jest to konflikt 
międzysąsiedzki, który powinien być rozwiązany we własnym zakresie, a nie poprzez skargę, 
skierowaną do Rady. W związku z powyższym Rada Miejska w Swarzędzu uznała skargę za 
bezzasadną. Za powyższym głosowano w następujący sposób: Komisja Budżetu: za 4, przeciw 
1, wstrzymało się 2 radnych; Komisja Gospodarcza: za 4, przeciw 0, wstrzymał się 1 radny; 
Komisja Spraw Społecznych: za 4, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych; Komisja Rolnictwa: za 
4, przeciw 0, wstrzymało się 0 radnych; Komisja Kultury i Sportu: za 5, przeciw 0, wstrzymało 
się 0 radnych; Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi, Rada Miejska 
w Swarzędzu postanowiła podjąć uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną. Za powyższym 
głosowało: za 14, przeciw 1, wstrzymało się 2 radnych. 


