
UCHWAŁA NR XI/69/2015
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 
1515) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 
2013r. poz. 267; z 2014r. poz.183, 1195; z 2015r. poz.211,702,1274) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy, Rada Gminy Przerośl postanowiła uznać ją za 
bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Uzasadnienie

W dniu 17 grudnia 2015r. Marcin i Dorota Ostrowscy oraz Robert i Anna Stepańczuk, reprezentowani przez
radcę prawnego - Macieja Hintertana z Kancelarii Radców Prawnych Michał Hintertan , Maciej Hintertan s.c
ul. Noniewicza 85C lok. 10 16-400 Suwałki, wnieśli skargę na działalność Wójta Gminy Przerośl.

W ocenie skarżących Wójt Gminy Przerośl jako organ wykonawczy Gminy Przerośl będącej
właścicielem nieruchomości ozn. nr. ewidencyjnym 601 położonej w miejscowości Nowa Przerośl gm.
Przerośl, stanowiącej drogę wewnętrzną nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym. Wójt Gminy jako organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosku
zawartego w wezwaniu z dnia 13 listopada 2015r. dotyczącego wszczęcia przez Wójta z urzędu postępowania
rozgraniczeniowego dotyczącego wyżej wskazanej nieruchomości i nieruchomości ozn. nr. ewidencyjnymi 606
i 607 położonych w miejscowości Nowa Przerośl gm. Przerośl , stanowiących własność Stefana Jarząbskiego ,
pominął zawartą w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przesłankę
interesu społecznego uzasadniającą przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego z urzędu, bez wniosku
strony.

Skarga jest w ocenie Rady bezzasadna.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że skarga dotyczy indywidualnej sprawy administracyjnej ,
bowiem postępowanie rozgraniczeniowe należy do spraw, które załatwiane są w formie indywidualnej decyzji
administracyjnej. Organem właściwym do ewentualnego wszczęcia postępowania , jeżeli zachodzą przesłanki
ku temu, jest wyłącznie organ administracji jakim jest Wójt Gminy. Rada Gminy nie jest natomiast organem
uprawnionym do ingerencji w wyłączne kompetencje Wójta w zakresie podjęcia decyzji co do wszczęcia
określonego postępowania administracyjnego. Prowadzenie postępowania administracyjnego leży w wyłącznej
kompetencji Wójta i to ten organ podejmuje decyzje w tej sprawie w oparciu o przesłanki wynikające z
przepisów prawa.

Ponieważ ewentualne podjęcie decyzji co do wszczęcia z urzędu postępowania rozgraniczeniowego w
indywidualnej sprawie leży w wyłącznej kompetencji Wójta , Rada nie posiada uprawnień do oceny czy w
danej sprawie należy wszcząć postępowanie administracyjne czy też nie. Kwestia ta podlega swobodzie uznania
przez organ jakim jest Wójt i jeżeli w ocenie Wójta brak jest podstaw do wszczęcia postępowania, nie można
zarzucić Wójtowi bezprawnego działania.

W świetle powyższego, skarga w ocenie Rady jest bezzasadna.
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