UCHWAŁA NR XIX.109.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jeleniewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298), po rozpatrzeniu skargi
Pana SK. na działalność Wójta Gminy Jeleniewo, Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co
następuje:
§ 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona na działalność Wójta Gminy Jeleniewo przez Pana SK.
w dniu 21 czerwca 2020 r. jest bezzasadna, z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo do przekazania niniejszej
uchwały wnoszącym skargę.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik
do uchwały nr XIX.109.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 30 października 2020 r.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX.109.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2020 r.

W dniu 1 października 2020 r. do Rady Gminy Jeleniewo wpłynęło pismo Pana SK. z
dnia 21 czerwca 2020 r. jako skarga na działalność Wójta Gminy Jeleniewo Kazimierza
Urynowicza. Pismo zostało przesłane do Urzędu Gminy Jeleniewo zgodnie z właściwością na
wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Jeleniewo. Treść skargi oraz dokumentacja
przekazana przez Wójta została dostarczona do zapoznania się przez Komisję Skarg Wniosków
i Petycji Rady Gminy Jeleniewo.
Z treści w/w pisma skierowanego do Rady Gminy Jeleniewo skarżący nie chce, aby
droga przebiegała przez jego grunty. Z przebiegu korespondencji między Panem SK. a Gminą
Jeleniewo wynika, że skarżący pismem z dnia 10 marca 2020 r. zwrócił się do Gminy o
przywrócenie pierwotnego położenia drogi gminnej w miejscowości ……... Na prośbę
skarżącego gmina dokonała wznowienia części drogi gminnej wewnętrznej nr geod. 117 na
odcinku pomiędzy nieruchomościami nr geod. 93 i 94 obręb ……… gm. Jeleniewo.
Przeprowadzone postępowanie oraz przedstawiony stan faktyczny i prawny zawarty w
przedmiotowej korespondencji pomiędzy Panem SK. lub jego pełnomocnikiem a Wójtem
Gminy Jeleniewo został przeanalizowany i zbadany przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji
Rady Gminy Jeleniewo.
W dniu 23.10.2020 r. w Urzędzie Gminy Jeleniewo odbyło się posiedzenie Komisji
Skarg Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi Pana SK. na działalność Wójta Gminy
Jeleniewo z dnia 21 czerwca 2020 r. Po przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej w
aktach sprawy członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji przed zajęciem stanowiska w
przedmiotowej sprawie postanowili dodatkowo przeprowadzić dowód z oględzin w terenie na
działkach oznaczonych nr. geod. 94, 93, 92, 117 obręb ………….. Gmina Jeleniewo.
W związku z powyższym w tym samym dniu, tj. 23.10.2020 r. Komisja udała się na
grunt. 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 Pana SK., 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.
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 Pana SK. jest bezzasadna.
Procedura administracyjna przeprowadzona została zgodnie z przepisami Kodeksu
postępowania administracyjnego, a Rada Gminy Jeleniewo w całości podziela stanowisko
Wójta Gminy Jeleniewo wyrażone w piśmie z dnia 4 sierpnia 2020 r.

