UCHWAŁA Nr LVII/592/2014
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 19 sierpnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud

Na podstawie art. 229 pkt 3 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego /t.j.Dz.U.2013 poz.267 z póżn. zm. / oraz w związku z art. 18
a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. 2013 , poz.594 z póżn. zm./
po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy :
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje :
§ 1.
1. Nie uznaje się zasadności złożonej skargi na działalność Wójta Gminy Szemud w związku
z realizacją postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2012 r. na „Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy chodnika , drogi na terenie Gminy Szemud” .
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Szemud do zakończenia realizacji postanowień umowy
o której mowa w punkcie 1 .
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Grzegorz Lasowski

Uzasadnienie

W dniu 7 lipca 2014 r. do Rady Gminy Szemud wpłynęła skarga Biura Inwestycyjnego
UNIBUD.KO , ul. Sportowa 35 ,11-015 Olsztynek na działalność Wójta Gminy Szemud w związku
z realizacją postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2012 r. na „ Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy chodnika , drogi na terenie Gminy Szemud”, którego zakres robót ustalono
w oparciu o postępowanie o zamówienie publiczne Nr ZP/3/19/2012 z dnia 8 maja 2012r.
Zadanie to dotyczy budowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Donimierz oraz
przebudowy dróg powiatowych nr 1412G i 1403G na odcinku Koleczkowo – Kamień .
Wykonawca zamówienia na etapie uzgodnień projektu koncepcyjnego chodnika w
Donimierzu uzyskał negatywną opinię ZDW w Gdańsku w dniu 08.02.2013r./cyt. . w M.Pl.Z.P.
założono , że chodnik powinien być przynajmniej jednostronny. Nie ma zatem żadnych
przeszkód dla zaplanowania chodnika lub raczej ciągu pieszo –jezdnego na dz. Nr 394/9 , t.j. po
przeciwnej stronie jezdni drogi nr 224, w miejscu gdzie zlokalizowana jest większość zabudowy
generującej ruch pieszych / .
Wójt Gminy Szemud uznając sprawę jako ważną odbył w pierwszym etapie szereg spotkań z
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, a następnie przeprowadził wizję lokalną w terenie z
udziałem Dyrektora ZDW p. Grzegorza Stachowiaka oraz Radnego Gminy Szemud Zdzisława
Polaszek podczas której p. Stachowiak podtrzymał swoje stanowisko zawarte w wyżej
wymienionym piśmie .
W części dotyczącej projektu przebudowy odcinka drogi Koleczkowo – Kamień Zarząd
Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku wstrzymał się od wydania
opinii , zaś Oddział Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku zakwestionował
możliwość budowy drogi o nawierzchni asfaltowej na całym projektowanym odcinku .
Z powodu złożoności sprawy wymagane były dalsze liczne spotkania i konieczność
dogłębnej analizy zaistniałych problemów. Strony rozważały także możliwość zmiany swojego
stanowiska , a brak decyzji w przedmiotowych sprawach nie pozwolił na zajęcie ostatecznej
decyzji przez Wójta Gminy w terminie wyznaczonym przez wykonawcę projektu .
W związku z powyższym skarga Biura Inwestycyjnego UNIBUD.KO z Olsztynka jest
bezzasadna.
Wójt Gminy Szemud nadal jest zdecydowany do kontynuacji rozmów z projektantem
oraz z właściwymi stronami w celu wypracowania ostatecznego stanowiska i zakończenia
postępowania.

