UCHWAŁA NR XXX/409/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 19 maja 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 (Dz.U. z 2016 poz. 23) po rozpatrzeniu skargi - Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 24 kwietnia 2017 złożoną przez Pana W. Sancewicza, 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 9 kwietnia 2017 r. do Wojewody Pomorskiego Pan Wladysław Sancewicz skierował
pismo noszące znamiona skargi na działalność Wójta Gminy Szemud.
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2016 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, Wojewoda Pomorski na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego jako organ niewłaściwy do
rozpatrzenia skargi, przekazał ją pismem z dnia 20 kwietnia 2017 r. (data wpływu 24 kwietnia
2017 r.) do Rady Gminy Szemud.
Skarga złożona przez p. Pona Wladyslawa Sancewicza dotyczyła braku dokonania zmian w
planie zagospodarowania przestrzennnego dla działek 406/26 oraz 406/20 w Koleczkowie.
Skarżący wskazał również, że Gmina zaprojektowala w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennnego drogę wewnetrzną na działce nr 406/22 w Koleczkowie.
Skarżący zarzuca także, bezprawne otwarcie granic gospodarstwa rolne co wiąże
bezprawnym roszczeniem Gminy do gruntu stanowącego drogi (ul. Wczasowa i ul. Bożańska).

się

Pondto Skarżący uważa, że aby otrzymać decyzję w sprawie podziału działki nr 397 w Koleczkowie został
szantażem zmuszony do sprzedania drogi Nr 434.
W dniu 15 maja 2017 r. niniejsza skarga została przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych Rady Gminy Szemud podczas, którego komisja zapoznała się z treścią niniejszej skargi oraz z
dokumentacją sprawy i wysłuchała wyjaśnień Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej i
Przewodniczącej Rady Gminy.
.
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej p. M. Cieśla, że Skarżący
na wszystkie wskazane zarzuty niejednokrotnie otrzymywal pisemne wyjaśnienia
Pani Kierownik wyjaśniła, że działka oznaczona nr 406/22 zgodnie z obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennnego stanowi teren zieleni krajobrazowo - ekologicznej i w niewielkiej części
teren dróg wewnetrznych, natomiast działka oznaczona nr 406/26 stanowi teren lasu i rownież w niewielkiej
częsci teren dróg wewnetrznych. Takie dotychczasowe przeznaczenie tego terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennnego ma swoje uzasadnienie w cechach fizycznych tego terenu. Zmiana
przeznaczenia działek 406/26 oraz 406/20 w Koleczkowie jest niezasadna, gdyż działki te ze względu na
swoje walory przyrodnicze i krajobrazowe nie nadają sie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nastepnie Pani Kierownik wyjasniła, że droga zaprojektowana w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennnego na działce nr 406/22 zostanie usunięta prZy kolejnym opracowywaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego.
Pani Kierownik wyjaśniła również, że drogi gruntowe: ul. Wczasowa i ul. Bożańska stanowią
własnośc Gminy Szemud i wszystkie czynności związane z tworzeniem i przejmowaniem tych dróg zostaly
przeprowadzone zgodnie z prawem. To samo dotyczy drogi nr 434.
Rada Gminy Szemud po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz wysłuchaniu wyjaśnień
Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej uznała, że przedstawione zarzuty
w
skardze wniesionej przez p.Pana Władysława Sancewicza 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 2016 poz. 23)
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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)

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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