PROTOKÓŁ NR 27.2020
z posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 23 października 2020 r.
Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.
W posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji i Komisja jest zdolna do podejmowania
uchwał. W posiedzeniu uczestniczą: Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo Jan Bielecki,
Wójt Gminy Jeleniewo Kazimierz Urynowicz, Młodszy Referent Urzędu Gminy Joanna
Borowska i Sekretarz Maria Waszkiewicz – protokolant.
Lista obecności członków komisji w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Komisji Ryszard Andruszkiewicz przywitał wszystkich obecnych na
posiedzeniu i przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Jeleniewo.
2. Sprawy bieżące.
Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia Komisji
Wspólnych Rady Gminy Jeleniewo i protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Ad. 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Jeleniewo w sprawie przywrócenia
pierwotnego położenia drogi gminnej.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej
w aktach sprawy i przed zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie postanowiła
dodatkowo przeprowadzić dowód z oględzin w terenie na działkach oznaczonych numerami
geod. 94, 93, 92, 117.
Oględziny trwały od godziny 8:10 do godziny 8:40, na których Komisja stwierdziła
wyjeżdżoną przez mieszkańców okolicznych pól, istniejącą od wielu lat w terenie drogę, o
czym świadczy ukształtowany pas drogi porośnięty trawą, mało uczęszczany, na której grunt
uciśnięty jest kołami przejeżdżających pojazdów.
Wobec powyższego Komisja stwierdza, że wyjeżdżony pas użytkowany jako
przejazd/dojazd do okolicznych pól, został samowolnie zorganizowany przez mieszkańców już
wiele lat temu, a brak jakichkolwiek oznaczeń w terenie świadczy o tym, że nie ingerował tu
żaden organ administracji publicznej właściwy do wyznaczania czy budowy drogi gminnej.
Komisja na działce oznaczonej nr geod. 117 stanowiącej własność gminy, na odcinku pomiędzy
działkami 92 i 94 stwierdziła, że jest to grunt podmokły, bagienny porośnięty trawą, krzewami
oraz drzewostanem. W związku z powyższym stan gruntu działki gminnej zastany przez
Komisję w trakcie oględzin jednoznacznie świadczy, że grunt nie był i nie jest użytkowany jako
droga i stanowi nieużytek.
Komisja ustaliła także, iż do roku 2020 gmina nie posiadała jakichkolwiek
dokumentów–skarg wniesionych przez skarżącego, bądź jego poprzedników prawnych,
z których wynikałoby, że żąda on wydania gruntu wyjeżdżonego przez mieszkańców
okolicznych pól.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji po dogłębnym przeanalizowaniu pism związanych
z przedmiotową sprawą nie dopatrzyła się niewłaściwego działania ze strony Wójta Gminy
Jeleniewo. W świetle powyższych ustaleń brak jest podstaw do stwierdzenia niewłaściwego
działania organu gminy tj. Wójta Gminy a co za tym idzie stwierdza się, że skarga wniesiona
na działalność Wójta Gminy Jeleniewo przez skarżącego jest bezzasadna.
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Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy komisji:
1. Andruszkiewicz Ryszard –

Przewodniczący Komisji

…………………

Członkowie Komisji:
2. Borowski Karol –

…………………

3. Waszkiewicz Marzena –

…………………

Protokołowała: Maria Waszkiewicz
dn. 23.10.2020 r.
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