Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego dnia 6 sierpnia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy
Łubniany. Obrady o godzinie 14.00 otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. E. Fila.
Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków na statutowy
skład 3. Komisja uzyskała quorum do podejmowania wniosków i opinii. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym porządek obrad, który w wyniku głosowania został
przyjęty jednogłośnie tj. 3 głosami „za”. Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu
uczestniczyli: p. K. Baldy – Wójt Gminy Łubniany, p. J. Świerc – Inspektor ds. budownictwa
oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych.
Ad 1) Zagadnienie dotyczące „Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany”
zreferował p. J. Świerc – Inspektor ds. budownictwa informując zebranych, iż pismem z dnia
16 lutego 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu Gminy 23 lutego 2018 r.) skarżący zwrócił się
z interwencją o usunięcie słupka tzw. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-1a,
usytuowanego w ciągu ul. Grunwaldzkiej obok zjazdu na posesję nr 8a. W odpowiedzi
na powyższe pismo poinformowano skarżącego, że przedmiotowy słupek ustawiony jest
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dla użytkowników ruchu drogowego. Ponadto zjazd na posesję nr 8a jest o szerokości 6,0 mb.
w całości utwardzony. W odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy, skarżący wniósł podanie
stwierdzając, że słupek stanowi utrudnienie przy skręcie, i że kamienie ułożone obok słupka
stanowią zagrożenie. W przedmiotowym podaniu skarżący zaznacza, że wolna przestrzeń
(fragment odkrytego rowu), również stanowi zagrożenie życia i zdrowia. W związku
z powyższym do sąsiada skarżącego wystosowano pismo o usunięcie kamieni ułożonych przy
słupku. Po przeprowadzonych rozmowach ze stronami uznano, że sporny słupek stanowi
element sporu międzysąsiedzkiego. W dniu 6 marca 2018 r. poinformowano strony
o wyznaczonym spotkaniu w celu zażegnania konfliktu międzysąsiedzkiego. Spotkanie
wyznaczono na dzień 16 kwietnia 2018 r. Na spotkanie zaproszono również Sołtysa wsi Kępa,
P. Pietrek. Na spotkanie nie przybył sąsiad skarżącego informując o tym fakcie telefonicznie.
Po wysłuchaniu w czasie spotkania skarżącego i kolejnej analizie faktów, wystosowano pismo
wyjaśniające do zainteresowanego. W przedmiotowym piśmie zasugerowano ewentualną
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z przedstawicielem organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach
powiatowych i gminnych (Starostwo Powiatowe w Opolu) ustalono, z uwagi na większą
szerokość urządzenia U-9a, pozostawić urządzenie U-1a. P. J. Pilarczyk zapytał kiedy został
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ustawiony przedmiotowy słupek? P. J. Świerc odpowiedział, że bardzo dawno temu, więcej niż
4 lata. P. R. Buchta zaznaczył, iż w piśmie skarżącego znalazł się zapis odnośnie celowego
położenia w tym miejscu trzech kamieni. P. J. Świerc odpowiedział, iż zostały one usunięte.
Radny z Brynicy zapytał czy usunięcie spornego słupka wpłynie na pogorszenie
bezpieczeństwa na tej drodze? P. J. Świerc odpowiedział, iż bezpieczeństwo to będzie
zagrożone, gdyż jest to bardzo wąska droga, gdzie samochody mijając się muszą zjeżdżać
na pobocze. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego
członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie tj. 3 głosami „za” uznali, że przedmiotowa skarga
jest nieuzasadniona. W związku z powyższym Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie
stosownej uchwały.
Ad 2) W tym punkcie głos zabrał p. J. Pilarczyk przypominając Wójtowi Gminy o przekazaniu
członkom Komisji Rewizyjnej harmonogramu czynności jakie były podejmowane przez Wójta
i Urząd Gminy dla ograniczenia potencjalnych konsekwencji wynikających z opóźnień
i nieprawidłowości leżących po stronie wykonawcy. P. K. Baldy odpowiedział,
iż harmonogram ten zostanie przekazany do końca sierpnia. Opóźnienia wynikają z braków
kadrowych w Referacie Budownictwa, a opracowanie tego harmonogramu wiąże się
z przejrzeniem obszernej dokumentacji, na co potrzeba więcej czasu.

Wobec wyczerpania porządku obrad, p. E. Fila

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

o godzinie 14.30 zakończył obrady.

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 – Porządek obrad,
Nr 3 – Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łubniany.
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