
UCHWAŁA NR XLVIII/357/2023 
RADY GMINY PĘPOWO 

z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pępowo 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2021 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., 
poz. 40) oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Pępowo z dnia 19.01.2023 r. (doręczonej Radie Gminy 
Pępowo w dniu 18.01.2023 r.) oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Pępowo w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznaje się skargę za bezzasadną. Uzasadnienie 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pępowo do przekazania skarżącemu podjętej uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pępowo 

 
 

Zenon Rogala 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FEB915A1-01AD-45A5-B992-024044E05933. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE 

 

W dniu 18 stycznia 2023 r. do Rady Gminy Pępowo wpłynęła skarga datowana na dzień 19 stycznia 
2023 r. skarżącego P.N. na Wójta Gminy Pępowo w przedmiocie niedopełnienia obowiązków dotyczących 
zapewnienia należytego stanu technicznego drogi gminnej z Babkowic do Zalesia Małego, tj. działki 77 i 
314, obręb Pępowo. 
 
Skargę rozpoznała Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 16.02.2023 r. Po zapoznaniu 
się z treścią skargi oraz załączoną dokumentacją fotograficzną, informacją kierownika Wydziału Służb 
Technicznych, opinią radcy prawnego oraz pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Pępowo z dnia 1 lutego 
2023  r. oraz po dokonaniu wizytacji drogi z Babkowic do Zalesia Małego 
w dniu 16.02.2023 r. Komisja ustaliła, co następuje: 
 
W sprawie zarzutu niedopełnienia obowiązków dotyczących zapewnienia należytego stanu technicznego 
drogi gminnej z Babkowic do Zalesia Małego, tj. działki 77 i 314, obręb Pępowo 
 
Droga z Babkowic do Zalesia o numerze G 758032P zaliczona jest do kategorii dróg publicznych gminnych 
zgodnie z uchwałą nr 342/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych w województwie wielkopolskim (ze zmianami), przy czym 
właścicielem działki nr 77, obręb Babkowice, jest gmina Pępowo, natomiast działka nr 314, obręb Pępowo, 
stanowi własność Zarządu Powiatu Gostyńskiego.  
 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  /Dz.U.2022.1693 t.j./ 
 
Art. 1.  
Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, 
z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w 
tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. 
 
Art. 19.  
2. Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg: 
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). 
 
Art. 20. 
Do zarządcy drogi należy w szczególności: 
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie 
o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; 
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony 
dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw 
promowych, w tym weryfikacja cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub 
naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w 
tym stan bezpieczeństwa szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego; 
10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 
16) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 
 
 
Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy Pępowo, który jest zarządcą wymienionej w skardze drogi, należy 
ona do ostatniej kategorii utrzymania dróg. W zdecydowanej większości stanowi dojazd do pól uprawnych 
rolników indywidualnych z Babkowic, pól uprawnych Stadniny Koni Pępowo, dzierżawcy obiektów 
gospodarskich w folwarku Bielawy oraz do posesji dwóch rodzin. Skarżący wskazuje natomiast, że 
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przedmiotowa droga jest coraz częściej użytkowana, jest połączeniem gminy Kobylin i Pępowo oraz stanowi 
ważny dojazd do lokalnych zakładów produkcyjnych w Zalesiu Małym. 
 
Mimo przeznaczania znacznych środków finansowych na inwestycje drogowe, w dalszym ciągu konieczne 
jest kategoryzowanie wszelkich tego typu inwestycji oraz zakresu i częstotliwości napraw dróg według ich 
ważności. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu gminy niemożliwe jest położenie 
dywanika asfaltowego na wszystkich drogach stanowiących własność gminy Pępowo. 
 
Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy Pępowo z dnia 1.02.2023 r., przedmiotowa droga jest regularnie 
naprawiana przy użyciu technologii, która w ocenie Komisji stanowi rozwiązanie odpowiednie dla tego typu 
dróg, natomiast częstotliwość i zakres napraw są zauważalnie większe niż w przypadku innych dróg o 
podobnej kategorii. Wójt Gminy Pępowo wskazuje ponadto, że do folwarku Bielawy prowadzi alternatywna 
droga od strony pałacu w Pępowie, która jest drogą powiatową. 
 
Po dokonaniu wizytacji przedmiotowej drogi w dniu 16.02.2023 r. Komisja stwierdziła, że droga jest 
przejezdna i znajduje się w zadowalającym stanie technicznym. Jednocześnie Komisja wnikliwie zapoznała 
się z obszerną dokumentacją fotograficzną dostarczoną przez skarżącego i zdaje sobie sprawę, że droga jest 
rozjeżdżana przez ciężki sprzęt, co może powodować utrudnienia. 
 
Odnosząc się do zawartej w skardze sugestii wprowadzenia ograniczenia prędkości na przedmiotowej 
drodze do 40 km/godz. Komisja w pierwszej kolejności zaleca Wójtowi Gminy Pępowo skonsultowanie z 
odpowiednimi organami, czy takie ograniczenie byłoby możliwe do wyegzekwowania. 
 
Wobec powyższego, uznaje się zarzut za bezzasadny. 
 
W dniu 16.02.2023 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Pępowo jednomyślnie (5 głosami 
„za”) uchwaliła, iż skargę należy uznać za bezzasadną i wnioskowała do Rady Gminy Pępowo o podjęcie 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pępowo. 
 
Rozpatrując skargę na Wójta Gminy Pępowo, Rada Gminy Pępowo uznała stanowisko Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o uznaniu skargi za 
bezzasadną. Niniejsze uzasadnienie stanowi jednocześnie treść odpowiedzi udzielonej skarżącemu. 
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