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UCHWAI,A NR XXXVIIII 492/ I7
RADY GMINY SIERAKOWICE

zdnia2S grudnia 201l- r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoSi Wr5jta Gminy Sierakowice

Na podstawie ar1.18 ust.2 pkt l5ustawy zdniaSmarca 7990r. osamorz4dzie gminnym /tekst jednolity
Dz'U. 22017r. poz.1875ze zmianami/ iart.229 pkt3 ustawy zdnia 14czerwca 1960r. - Kodeks
postgpowan i a adm in i stracyj nego /tetcst j edn ol ity Dz.rJ . z 20 1 7 pot. I zsl I
RadaGminySierakowice-pozapoznaniusiqzopini4KomisjiRewizyjnej-uchwala,conastgpuje:

$ 1. Uznaje sig za bezzasadn4 skargg zlo\on4 przez Pana Stanislawa L. na dzialaLnoSd W6jta Gminy
Sierakowice, z przyczyn okreSlonych w uzasadnieniu r tanowi4 cym zaL4cznik do niniejs zej uchwaLy.

$ 2' Zobowi4zuje sig Przewodnicz4cego Rady Gminy Sierakowice do powiadomienia sl<ar2qcego
o sposobie zalatwienia skargi, poprzezprzestanie odpisu niniejszej uchwaly.

g 3. Uchwala wchodzi w Lrycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

W dniu 06.12,2011r. do Przewodniczqcego Rady Gminy Sierakowice wplynglo pismo pana Stanislawa L.,
zwanego dalej SkarZ4cym, przekazane przez Wojewodg Pomorskiego stanowi4ce skargg, kt6rej przedmiotem
jest dzialanie W6jta Grniny Sierakowice w zakresie zlego stanu drogi wewngtrznej w miejscowoSci Mrozy oraz
podejrzenia sprzeda?y czgSci dlogi gminnej osobom fizycznym.

Jak wynika z treSci art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 azerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22011 r. pot.1257, zpoin. zm.) organem wlaSciwym do rozpatrzenia skargi na dzialalno(i w6jta
(burmistrza lub prezydenta miasta) ikierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych, zwyj4tkiem spraw
okreSlonych wpkt2 jest rada gnriny, Maj4c nawzglgdzie powylsze Rada Grniny Sierakowice przyst4pila do
rozpoznania przedmiotowej skargi. Zgodnie zobowi4zuj1cymi wtyrn zalcresie przepisami, Przewodniczqcy
Rady Gminy przyi4l slcargg i nadat jej bieg, poprzez przeprowadzenie postgpowania wyja5niaj4cego
polegaj4cego na dokladnym zbadaniu zarzttow przedstawionych w sl<ardze oraz do spotz4d,zenia uzasadnienia
zawieral4cego w szczeg6lnoSci stanowisl<o Konrisji Rewizyjnej, co do jej zasadnoSci.

Podniesione w skardze zarzury zwi1zane s4 z dzialantani wla6cicieli nieruchomoSci polozonych
w s4siedztwie drogi, w wyniku kt6rych dochodzi do zalewania, a w konselcwencji uszlcodzenia dlogi
wewngtrznej stanowi4cej wlasnoSi Gminy Sielakowice. Ponadto sl<arLqcy podnosi, iz w jego ocenie problem
stanowi takZe nieuregulowany przebieg drogi wewngtrznej, lct6ry zaistnial w wyniku dokonania rzelcomej
sprzedaLy czgSci nieruchontoSci drogowej narzecz os6b prywatnych

W ocenie Rady Grniny podejmowane pruez W6jta Gminy czynnoSci w sprawie bgd4cej pzedmiotem skargi,
nalezy vznad za poprawng z ptzyazyn wsl<azanych w dalszej czgsci uzasadnienia,

W pierwszej kolejnoSci wskazania wymaga, iz lcwestie podnoszone w sl<ardze byty wielolcrotnie
przedmiotem korespondencji pornigdzy skar44cym a tutejszylr Ulzgdem Gminy, z kt6rej jednoznacznie
wynika, iz W6jt Gminy Sierakowice podejmuje szereg czynnoSci maj4cych polepszyd sytuacjg panu14c4 na
drodze wewnqtrznej, spowodowanej gromadzeniem sig 64di przeptywaniem w6d opadowycl't zdzialek
s4siednich. Nadto w odniesieniu do zarzutu dotycz4cego rzekomej sprzedaiy przez Gming Sierakowice
nieruchomoSci stanowi4cych drogg wewngtrznA, wsl<azania wymaga, i2rzeczone nieruchomoSci nigdy nie byly
przedmiotem sprzeda?y, za{ przebieg drogi wewngtrznej okreSlony na mapie terenu pozostaje niezmienny od
poczqtl<u jej powstania,

Komisja Rewizyjna w oparciu o analizg dostgpnych iznanych dokument6w, zloaonych przez Kierownil<a
Refelatu Inwestycji iDr6g olaz wyja6niei, ttznala dzialania W6jta Grniny Sieralcowice za uzasaclnione
i pozbawiane cech bezprawnoSci .

Z twagi zatem na bral< potwierdzenia slusznoSci zarattow podniesionych w skaldze, Rada Grninv
S i eral<owi ce uznaje s l<argg za bezzasadn4,

POUCZENIE: Zgodnie zdyspozyq4 art.239 ustawy l(odeks postgpowania administracyjnego - Rada
Gminy Sierakowice informuje, ze wskutek uznania skargi za bezzasadnq, jeSli Skarz4cy ponowni j4 bez
wskazania nowych okolicznoSci - w6wczas Rada Gminy Sierakowice moae podtrzymai swoje stanowisko
(zaprezenrowane powyZej) nanosz4c odpowiedni4 adnotacjg w alctach spra\.vy - bez zawiadamiania o tym
skar24cego,

Maj4c powyzsze na uwadze podjgcie uchwaly jest zasadne.
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