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W odporviedztna pismo z dńa 09 stycznia 2020 roku złożonęrv j,mieniu l{lubu Radnvch
,,Nasża Gmina" doqczące vł.padku Wóita Gminy Widuchowa podczas pełnienia obowiązkórv
służbou1,6h niniejszym odporviadam na postawione w treścipisma pvtania.

1.

2.
3.

§7 dniu 10 paździetnlka 2019 t. około godz. 10^40 doszło do kolizji dtogowej pojazdu
służbowego matki Opel N,Iokka z pojazdem marki BN,{W. §7ójt Gminy była pasażerem

samochodu służbowego, którym wtacała z utoczystości w Szkole Podstarvor,",ej
rv l{rzywinie do Urzędu Gmin;, w §fiduchowej. Na odcrnku drogi kłajorvei nt 3I przed
miejscorvościąWiduchówko samochód Opel N{okka lv trakcre manewfu rrryprzedzarua
samochodu cięzatorvego został uderzony
tył pojazdu przez rv,vkonującr- mane\§I
"/
rrvprzedzania samochód matki BNt\t. Przyczvną koliz|i było wvmuszenie pier-wszeńsnva
przez l<terowcę samochodu służbovuego, który rłrykonuJąc manev/r vłpluedzańa ńe
dostrzegł nadjeżdżajłcęgoz q,łu auta będącego 1uż na przeciwległym pasie. Obl,drva
samochody brorące udział lv zdaueńw zjechałv na parkrng przy leśntczórvcę.
I{retujaca pojazdem marki BN,{§(/ lvez:vała telefonicznie Policję, która ptzybyŁa na mrejsce

zdarzeńa.
Zdatzenle nie było rłlpadkiem zbiororłl,m lv rozumieniu przepisów art.3 ust 6 ustarrT,.
z dnta 30 październka 2002 toku o ubezpteczeniu społecznym z q,tułu rł.n:adków przy
ptacv i chorób zawodorłl,ch.

4. W zdarzęńu btał udzlał samochód służbowyOpel Mokka
5.

6.
B.

gmLrr1

Na podstawie § 'l Rozporządzenla Radv N{inlsttów z dnia 1 1:pca 2009 roku rv sprarvie
ustalania okoliczności i przyczyn rłrypadkórv przy pt^cy został porvołany Zespoł
polłl,padkorł1,.
ZespóI powl.padkorq,-, o którym mowa

r,"ryżej ustalił okolicznośctiptz,vczynv rłl,padku

ł p owl,p adkour,v:.
\łójr Gmtnv przeblrvała na zrvolrrieruu do dnia 0B listopada 2019 r,
Z awĘ na fakt, iż pytańe doĘczy prywatności osoby ftzyczlej, w szczególrrości sfery
dóbt osobistych wymienionych w att. 23 l(odeksu cl,wilnego, nie jest mozliwe udzielenie
odpowiedzi v/ rym zakresie
o
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naIeżąc,i do
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