UCHWAŁA NR X/51/2015
RADY GMINY SIENNO
z dnia 27 lipca 2015 r.
w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na bezczynność Wójta Gminy
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z poźn. zm. ) uchwala się , co następuje :
§ 1. 1. Skargę na bezczynność Wójta Gminy wniesioną przez Jadwigę i Wiesława małż. Łapa oraz Janusza
Stanisława Kurka uznaje się za bezzasadną z przyczyn formalno – prawnych.
2. Uzasadnienie do przedmiotu skargi stanowi załącznik do uchwały .
§ 2. Uchwałę doręcza się :
1) Jadwidze i Wiesławowi małż. Łapa
2) Januszowi Stanisławowi Kurkowi
3) Wojewodzie Mazowieckiemu
4) Wójtowi Gminy
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Markiewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/51/2015
Rady Gminy Sienno
z dnia 27 lipca 2015 r.
Uzasadnienie
W dniu 20 maja 2014 r. do Rady Gminy wpłynęło pismo zatytułowane: „Skarga na bezczynność Wójta
Gminy Sienno" sygnowane przez Jadwigę i Wiesława małż. Łapa oraz Janusza Stanisława Kurka.
W pismie tym skarżący zarzucili Wójtowi Gminy nieprawidłowości przy modernizacji drogi w Pradze Dolnej
tj.: naruszenie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, nielegalne zajęcie części nieruchomości
skarżących, wadliwe wykonanie drogi, nieprawidłowe pomiary geodezyjne ustalające przebieg granic.
Analiza treści pisma wskazuje, że zawarto w nim w istocie roszczenia o przebieg granicy między
nieruchomością gminną - drogą a nieruchomością skarżących.
Organy administracji publicznej, w tym władze gminy działają na zasadzie legalizmu, to znaczy mogą
podejmować działania tylko w ramach obowiązujących norm prawnych oraz w obszarze przyznanych
kompetencji.
Roszczenia o przebieg granicy z nieruchomościami gminnymi winne być kierowane do Wójta Gminy, gdyż
to wójt gminy reprezentuje gminę na zewnątrz i gospodaruje mieniem komunalnym.
Ustalanie przebiegu granic między nieruchomościami sąsiadującymi przeprowadza się w postępowaniu
rozgraniczeniowym zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w postępowaniu cywilnym
przed sądami powszechnymi.
Jeżeli skarżący mają zastrzeżenia co do przebiegu granic między ich nieruchomością a drogą gminną to mają
prawo złożyć stosowny wniosek o rozgraniczenie do właściwego organu administracji publicznej lub mogą
dochodzić swoich praw przed sądami powszechnymi.
Rada Gminy z tych względów skargę na bezczynność Wójta Gminy Sienno uważa za bezzasadną.
Pouczenie o treści art. 239 KPA:
„ W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją
w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego".
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