Uchwała nr XXV/ 319/2016
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi - Rada Gminy Szemud

uchwala, co następuje:

§1

Uznaje się za niezasadną skargę p. Lecha Chramęgi z dnia 14 października 2016 r. na działalność
Wójta Gminy Szemud.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Witold Hoppa

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2016 r. do Przewodniczącej Rady Gminy Szemud wpłynęła skarga
p. Lecha Chramęgi na działalność Wójta Gminy Szemud.

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do
rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności
Wójta Gminy jest Rada Gminy.
Skarga złożona przez p. Lecha Chramęgę dotyczyła zaniechania wypłaty w ustawowym terminie
należnego właścicielom działki 278/1 odszkodowania za przejście z mocy prawa
jej własności na rzecz gminy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.
Skarżący wskazał że na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia
29 marca 2016 utrzymującej w mocy decyzję Starosty wejherowskiego z dnia 15 września 2015 r.
zostało przyznane Skarżącemu oraz pozostałym właścicielom działki nr 278/1 odszkodowanie
w wysokości 44 063 zł. Za przejście z mocy prawa jej własności na rzecz Gminy Szemud
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
Skarżący zarzucił, że pomimo iż decyzja stała się ostateczna odszkodowanie nie zostało
wypłacone i rezultatu nie przynoszą też kierowane wezwania do zapłaty.
W dniu 23 listopada 2016 r. niniejsza skarga została przedstawiona na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych Rady Gminy Szemud podczas, którego komisja zapoznała się z treścią niniejszej skargi
oraz wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy.
Wójt Gminy Szemud wyjaśnił, że nie kwestionuje co do zasady obowiązku zapłaty
właścicielom działki nr 278/1 przyznanego na podstawie ww. decyzji odszkodowania, jednak uważa,
że kwota przyznanego odszkodowania jest za wysoka i nieadekwatna do wartości tej nieruchomości –
działki nr 278/1. Według Wójta Gminy biorąc pod uwagę chociażby wielkość odszkodowań
wypłacanych za podobne nieruchomości leżące na terenie Gminy Szemud, nie do przyjęcia są
końcowe wnioski zawarte w operacie szacunkowym sporządzonym na zlecenie Starosty
Wejherowskiego.
Ponadto Wójt Gminy Szemud powiedział, że po przeanalizowaniu wszystkich istotnych w tej
sprawie okolicznościach prawnych i faktycznych podjął decyzję o wstrzymaniu wypłaty
przedmiotowego odszkodowania do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowo administracyjnego w tej sprawie. Wójt Gminy wyjaśnił jednak, że decyzja ta nie jest spowodowana
ignorowaniem porządku prawnego gdyż stanowi wyłącznie wyraz najwyższej troski o mienie gminy.

Rada Gminy Szemud po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz wysłuchaniu wyjaśnień
Wójta Gminy uznała, że przedstawione zarzuty w skardze wniesionej przez p. Lecha Chramęgę
nie są zasadne.
Przedmiotowa skarga została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267 z późn. zm.)
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów
właściwych do rozpatrywania skarg, to Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 (Rada Gminy)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Witold Hoppa

