
UCHWAŁA NR XII/90/2016
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 31 marca 2016 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, 1890) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2016r. poz. 23) 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

Id: 41BFD220-BDB7-4D65-BC66-5F6AEDA686DD. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

W dniu 15 stycznia 2016r. Marcin i Dorota Ostrowscy oraz Robert i Anna Stepańczuk reprezentowani przez
radcę prawnego Macieja Hintertana złożyli skargę na działalność Wójta Gminy Przerośl.

W ocenie skarżących poprzednia skarga złożona pismem z dnia 14.12.2015r. nie została rozpatrzona w
pełnym zakresie przez Radę Gminy Przerośl a mianowicie w zakresie w jakim Wójt Gminy Przerośl
nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z art. 8 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w stosunku do drogi
wewnętrznej oznaczonej nr geodezyjnym 601 położonej w obrębie Przerośl, gm. Przerośl.

Droga powyższa przebiega w sposób nieprawidłowy w sąsiedztwie z działkami 606 i 607 na skutek
błędnego oznaczenia granic ewidencyjnych i jest praktycznie nieprzejezdna. Obowiązkiem Wójta jest
utrzymanie, oznakowanie drogi i ochrona jej granic zatem Wójt nie reagując na naruszenie prawa własności nie
wykonuje należycie swoich obowiązków.

Skarga w ocenie Rady Gminy jest bezzasadna.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że poprzednia skarga rozpatrzona Uchwałą nr XI /69/ 2015 z dnia 23
grudnia 2015r. obejmowała swoim zakresem całość skargi. W tej sytuacji i mając na uwadze treść art. 239
k.p.a. Rada podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w w/w uchwale.

Należy nadmienić, że zarzuty podnoszone przez skarżących w zakresie nienależytego wykonywania swoich
obowiązków w stosunku do działki 601 położonej w obrębie Przerośl, gm. Przerośl są nieuzasadnione. Rada
Gminy nie dopatruje się w działalności Wójta naruszenia przepisów prawa wskazanych w skardze.

W świetle powyższego, skarga w ocenie Rady jest bezzasadna.
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