
 
 

UCHWAŁA Nr VIII/43/11 
Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 29 września 2011 r. 

 
 

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice dotyczącą oświetlenia 
ulicznego w rejonie skrzyżowania ulicy Zielonej i Opolskiej w Domecku.  
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,    
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, 
poz. 675,  z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art.229 pkt 3, art.237 § 1 i 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z 
dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr98, 
poz.1071, z 2001r.Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, 
poz.1387, z 2003 r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692, z 2005 r. 
Nr 64, poz.565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz.1524, z 2008 r. Nr 229, poz.1539, z 2009 r. Nr 
195, poz. 1501, Nr 216, poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz.230 Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 
1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173.) , po rozpatrzeniu skargi 
Rafała Redinga z 12 sierpnia 2011 r. na działalność Wójta Gminy Komprachcice dotyczącą 
oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulicy Zielonej i Opolskiej w Domecku, Rada 
Gminy uchwala, co następuje 
 

§ 1 
Uznaje się skargę złożoną przez Pana Rafała Redinga w dniu 16 sierpnia 2011 r. na 
działalność Wójta Gminy Komprachcice dotyczącą oświetlenia ulicznego w rejonie 
skrzyżowania ulicy Zielonej i Opolskiej w Domecku,  za nieuzasadnioną. 
Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go 
do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
                                   

     Antoni Wencel  
 
 
 
 
 
 



         Załącznik 
            do uchwały nr VIII/43/11 

Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 29 września 2011 r. 
 

Wyjaśnienia dot. oświetlenia ul. Zielonej w Domecku przy skrzyżowaniu z ul. Opolską 
 
Pod koniec roku 2006 dokładnie15 listopada Pan Rafał Reding wystąpił z pismem do Wójta Gminy 
Komprachcice o zamontowanie lamp oświetlających ul. Zieloną przy skrzyżowaniu z  ul. Opolską. 
Ponieważ był to koniec roku, finanse w budżecie gminy wyczerpane, dostał odpowiedź, że jego 
wniosek zostanie ujęty w planach budżetowych na rok następny 2007. 
W projekcie budżetu na 2007 r. ujęto zakup i montaż opraw oświetleniowych celem rozbudowy 
oświetlenia w gminie, niestety pozycja ta nie znalazła uznania Rady Gminy Komprachcice i zadanie to 
nie weszło do budżetu. Dnia 21 marca 2007 r. Pan Reding ponownie zwrócił się do Wójta o 
zamontowanie w/w lamp dostał odpowiedź, jeśli Rada Gminy w trakcie roku budżetowego przeznaczy 
środki finansowe z rezerwy budżetowej na oświetlenie gminy, zostanie ono zrealizowane w 
październiku. W połowie roku 2007 Rada Gminy przeznaczyła środki na oświetlenie więc odpowiedź 
na kolejne pismo Pana Roedinga z dnia 17.07.2011 r brzmiała optymistycznie, że środki na 
rozbudowę oświetlenia gminy są i będzie ono realizowane jak planowano w październiku. Kiedy 
przystąpiono do realizacji tego zadania już przy pierwszych oględzinach z przedstawicielem Zakładu 
Energetycznego i Projektantem okazało się, że w miejscowości Domecko u zbiegu ulic Zielonej i 
Opolskiej nie można zamontować oprawy oświetleniowej. Nikt nie twierdził wcześniej jak sugeruje p. 
Reding, że można było zamontować tam oprawę. Znajduje się tam słup energetyczny przy ul. Zielonej  
o którym wspominał w jednym z pierwszych pism Pan Reding ale jest to linia 15 kV,  a na takim 
słupie nie można powiesić oprawy oświetleniowej. Natomiast słup przy ul. Opolskiej zasilany jest ze 
stacji transformatorowej gminy Prószków i nie posiada przewodu sterującego oświetleniem 
drogowym. Najbliższa linia która posiada przewód sterujący i z której można by zasilić oświetlenie 
zlokalizowana jest ok. 300 m od tego miejsca. Konieczna jest więc rozbudowa kabla energetycznego 
300m postawienie po drodze 5 słupów i dopiero zamontowanie opraw oświetleniowych. Na taką 
inwestycję (dla oświetlenia wówczas jednego budynku) gminy nie było stać. Odpowiedź na kolejne 
pismo p. Redinga  z 5.11.2007 r. brzmiała więc, że nie ma możliwości technicznych w chwili obecnej 
zamontowania oprawy oświetleniowej w tym rejonie. Wykonanie tam oświetlenia wiąże się z 
przebudową sieci energetycznej co jest kosztem zbyt dużym  biorąc pod uwagę możliwości finansowe 
gminy Komprachcice.  
Na początku 2008 r p. Reding jeszcze raz zwracał się o zamontowanie oprawy lecz dostał odpowiedź 
jak wyżej.  
Urząd Gminy w tym czasie rozpoczął przygotowywania do kompleksowej modernizacji i rozbudowy 
oświetlenia całej gminy. Zaczęły być prowadzone rozmowy w tym temacie z przedstawicielami 
Zakładu Energetycznego w Opolu. W 2009 r.  zlecono i wykonano projekt modernizacji oświetlenia w 
gminie oraz szereg projektów budowlanych rozbudowy oświetlenia w tym również ulicy Zielonej w 
Domecku. Trudne i trwające prawie 2 lata rozmowy z ZE Opole zakończyły się w końcu podpisaniem 
umowy na modernizację oświetlenia w całej gminie . Roboty modernizacyjne rozpoczęły się  
24.08.2011 r. natomiast rozbudowa planowana jest na wiosnę 2012 r. 
Jak widać z powyższego sprawa oświetlenia zarówno ul. Zielonej w Domecku jak i całej gminy ani na 
moment nie została zapomniana czy zaniedbana przez Wójta Gminy, który mimo trudności 
formalnych, finansowych bez przerwy czynił starania o doprowadzenie sprawy oświetlenia drogowego 
do pomyślnego końca. 
 
W tym stanie rzeczy skarga Pana Rafała Redinga na działalność Wójta Gminy Komprachcice wydaje 
się bezzasadna. 

                                                               


