UCHWAŁA NR XXIII/120/16
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świeszyno
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po uprzednim zbadaniu skargi przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Świeszyno uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się skargę za niezasadną.
2. Uzasadnienie dla rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Świeszyno, stronie interenetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Świeszyno.
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Uzasadnienie
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świeszyno
W dniu 31 marca 2016 r. do Rady Gminy Świeszyno wpłynęła skarga Pani Bolesławy
Kozłowskiej przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - Departament Spraw
Obywatelskich na działalność Wójta Gminy Świeszyno w związku z odmową ustanowienia
przystanku i połączenia autobusowego. Autorka skargi domaga się przywrócenia przystanku
autobusowego w jego dawnej lokalizacji tj. na działce Nr 718/2 w miejscowości Świeszyno
oraz w ogóle przywrócenia połączenia autobusowego.
W dniu 26 stycznia 2015 r. skarżąca zwróciła się do Zachodniopomorskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z prośbą o przywrócenie przy drodze wojewódzkiej nr 167
w miejscowości Świeszyno przystanku autobusowego w jego poprzednie miejsce. Pismem
z dnia 29 stycznia 2015 r. ZZDW odpowiedział, iż w wyniku przebudowy drogi wojewódzkiej
Nr 167 w miejscowości Świeszyno przy szkole została wybudowana pętla autobusowa, która
jest zlokalizowana zaledwie sto kilkadziesiąt metrów od wcześniej lokalizacji. ZZDW wskazał,
że poprzednia lokalizacja przystanku - w samym centrum Świeszyna, w bezpośredniej
bliskości skrzyżowań stwarzała zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników
ruchu drogowego. Natomiast wybudowana pętla autobusowa
zapewnia pełne
bezpieczeństwo oczekującym na przystanku ludziom dzięki separacji od ruchu
samochodowego
na
drodze
wojewódzkiej
i koncentruje cały ruch związany komunikacją zbiorową w jednym miejscu, w tym przewozy
uczniów autobusami szkolnymi.
Wójt Gminy Świeszyno pismem z dnia 5 listopada 2015 r. poinformował skarżącą, iż
przychyla się do stanowiska Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Koszalinie podnosząc, iż ze względów bezpieczeństwa Gmina nie planuje wyznaczać na
działce Nr 718/2 kolejnego miejsca postojowego.
Wskazując na powyższe uznać należy, iż bezpodstawne są zarzuty stawiane przez
skarżącą. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż żądanie skarżącej w przedmiocie
zlokalizowania przystanku autobusowego w jego pierwotnym miejscu w sposób istotny
zagrażałoby bezpieczeństwu zarówno poruszających się po drodze wojewódzkiej Nr 167
samochodów, ale też oczekujących na autobus pasażerów. Stąd też Wójt Gminy Świeszyno
w pełni zasadnie uznał, iż nie planuje wyznaczania kolejnych miejsc postojowych , tym
bardziej, iż różnica pomiędzy nowym, a poprzednim miejscem wynosi nieco ponad sto
metrów. Co istotne, wskazać należy, iż do zadań własnych gminy należą jedynie sprawy
związane
z
gminnymi
drogami,
a taką drogą nie jest droga Nr 167, która zaliczana jest do dróg wojewódzkich. Odnosząc się
zaś do zarzutu przywrócenia połączenia autobusowego uznać należy go za bezzasadny,
bowiem Wójt Gminy Świeszyno nie wydawał negatywnych decyzjiw tym przedmiocie.
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