UCHWAŁA NR XXIX/395/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27 marca 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu skargi - Rada Gminy Szemud uchwala, co
następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 3 marca 2017 r. p. Ewy Nitek – Wolańskiej, złożoną w
imieniu mieszkańców Kamienia (wg. załączonych list), na działalność Wójta Gminy Szemud.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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UZASADNIENIE
W dniu 6 lutego 2017 r. p. Ewa Nitek – Wolańska w imieniu mieszkańców Kamienia (wg.
załączonych list) skierowała do Starostwa Powiatowego w Wejherowie pismo noszące znamiona skargi
na działalność Wójta Gminy Szemud.
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 23), 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.
Wobec powyższego Starostwo Powiatowe w Wejherowie na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego jako organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi,
przekazało ją pismem z dnia 28 lutego 2017 r. (data wpływu 3 marca 2017 r. ) do Rady Gminy Szemud.
Skarga złożona przez p. Ewę Nitek - Wolańską złożoną w imieniu mieszkańców Kamienia (wg.
załączonych list) dotyczyła braku działań w sprawie dróg znajdujących się w zachodniej części Kamienia
przy których zlokalizowane nieruchomości Skarżących .
Skarżący wskazali, że stan Ul. Turystycznej, jedynej drogi dojazdowej do ich nieruchomości
stanowi zagrożenie dla pieszych, w tym dzieci uczęszczających tą drogą do szkoły. Według Skarżących
droga ta na części odcinków jest nieprzejezdna także dla służb ratowniczych.
Ponadto Skarżący zarzucili, że z pisma z dnia 18 stycznia 2017 r. otrzymanego z Urzędu Gminy
dowiedzieli się, że ul. Turystyczna na działkach o nr 183/1 i 183/2 stanowi własności prywatne, co oznacza,
że część z mieszkańców ul. Turystycznej, Melisowej, Bosmańskiej czy Miętowej nie posiada żadnego
prawnego wjazdu do swoich nieruchomości co według Skarżących stanowi skandal wobec wydanych im
pozwoleń na budowę oraz pobieranych podatków od nieruchomości.
Skarżący wskazali również, że fizyczny przebieg ul. Turystycznej różni się od tego przedstawianego
na mapach.
Skarżący zarzucają także, że Gmina odmawia Skarżącym jakichkolwiek działań w tym zakresie
oraz, że nie zostały podjęte żadne rozmowy z osobą, która najprawdopodobniej jest
właścicielem/spadkobiercą części odcinka ul. Turystycznej (działki 183/2)
W dniu 24 marca 2017 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 Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Wójta Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że Gmina podjęła działania dotyczące dróg o których mowa w piśmie
Skarżących. Wójt Gminy powiedział, że w celu regulacji stanu prawnego ul. Turystycznej Gmina Szemud
złożyła stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w sprawie wywłaszczenia działek stanowiących
część ul. Turystycznej. Uregulowanie stanu prawnego tych dróg umożliwi podjęcie dalszych działań
mających na celu przebudowę i modernizację tych dróg.
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej p. M. Cieśla przedstawiła radnym przebieg
ul. Turystycznej z zaznaczonym stanem prawnym tej drogi. Następnie p. Kierownik wyjaśniła, że w
związku z tym, że właściciele wspomnianych działek nie żyją, nie ma możliwości ich nabycia np. w drodze
porozumienia stron, w związku z tym złożono wspomniany wniosek
o wywłaszczenie
tych nieruchomości.
Ponadto Pani Kierownik wyjaśniła, że mieszkańcy zostali pisemnie poinformowani
o wspomnianych działaniach.
Rada Gminy Szemud po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz wysłuchaniu wyjaśnień Wójta
Gminy i Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej uznała, że przedstawione zarzuty w
skardze wniesionej przez p. Ewę Nitek – Wolańską w imieniu mieszkańców (wg załączonej listy) 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
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
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dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 (Rada Gminy)
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