
UCHWAŁA NR XXXV/294/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie skargi S.D.  na Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( Dz.U. 
z 2022, poz. 559 ze zm.) oraz art. 229  pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego  (Dz. U z 2022 r. poz. 2000 t.j.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę S. D.  na Burmistrza Pyzdr  za bezzasadną, z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu uchwały, stanowiącym jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyzdrach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 
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UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 19 października 2012r.  wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach skarga na  
Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego.  Zgodnie  z art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.)  rada gminy rozpatruje skargi na 
działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez 
obywateli, w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  
 
             Skarga została więc skierowania do rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków   i Petycji 
przy Urzędzie Miejskim w Pyzdrach . Komisja ta  na posiedzeniu w dniu  22 listopada  2022r 
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Komisja ustaliła,  że S. D. zarzuca Burmistrzowi Pyzdr  
Przemysławowi Dębskiemu wykonywanie obowiązków w zakresie  zarządu drogą położoną w 
miejscowości Trzcianki w obrębie działki 290, w tym w szczególności niewykonywania prac 
remontowych, zabezpieczających i przywracających  prawidłowy stan nawierzchni oraz bieżących 
robót konserwacyjnych i porządkowych.  
              Komisja wskazała, że sama skarżąca posiada wiedzę, że na przedmiotowej drodze 
prowadzone były prace polegające na utwardzeniu nawierzchni gruzem, co zostało przedstawione 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji w postaci  dokumentacji księgowej.  Działania te miały na celu  
poprawę jakości drogi i zwiększenie jej bezpieczeństwa.  Podejmowane działania miały  na uwadze  
możliwości finansowe budżetu Gminy i Miasta Pyzdry oraz jej konieczność.  
              Ponadto w 2021 roku  zorganizowany był objazd dróg gminnych przez radnych mający na 
celu wskazanie dróg najbardziej zasadnych do modernizacji. W obecnie obowiązującej Strategii 
Rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025 droga ta nie została wskazana bowiem jej stan  
nie należy do pilnych. Warto zaznaczyć, że obecnie gromadzona jest dokumentacja mająca na celu 
uregulowanie stanu prawnego drogi.  W przypadku  możliwości ubiegania się o dofinansowanie na 
budowę drogi zostanie wzięta taka możliwość pod rozwagę.  
 
             Na podstawie analizy skargi  komisja nie stwierdziła, aby Burmistrz Pyzdr nienależycie  
wykonywał obowiązki w zakresie zarządu drogą położoną w miejscowości Trzcianki w obrębie 
działki 290. Komisja Skarg, Wniosków o Petycji postanowiła zarekomendować Radzie Miejskiej w 
Pyzdrach, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. 
 
 Przewodnicząca Rady  

  

Justyna Sosnowska 
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