
UCHWAŁA NR RG.0007.295.2018

RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie uznania skargi mieszkańca na działalność Wójta Gminy Kobiór za bezzasadną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. 
poz. 994)  oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Rada Gminy
uchwała:

§ 1. 

Uznaje się skargę na działanie Wójta Gminy Kobiór za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kobiór do poinformowania skarżącego oraz Ministra 
Inwestycji i Rozwoju o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 12.06.2018r. do Rady Gminy Kobiór wpłynęło pismo Ministra Inwestycji i Rozwoju znak
DAB.5.052.374.2017.KZ.6 w sprawie przekazania skargi Pana .... na działania Wójta Gminy Kobiór, do
rozpatrzenia według właściwości.
W dniu 14.06.2018r. Przewodniczący Rady zlecił Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi.
Zarzuty na działania Wójta powstały w związku z przesłanym Panu ... przez tut. Urząd Gminy pismem
GP.624.15.2017 z dnia 20.04.2018r.
Komisja Rewizyjna odniosła się do poszczególnych zagadnień poruszonych w tym piśmie i stwierdziła:

1. Wójt udzielił odpowiedzi na pisma Pana .... w zakresie swoich kompetencji.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał w sprawie poruszanej przez Pana

... decyzje dotyczące rozbiórki dwóch budynków gospodarczych oraz wstrzymania użytkowania
dwóch budynków gospodarczych, jako inwentarskich.

3. Urząd Gminy przyjmuje wnioski o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wprowadza je do
systemu, którego dysponentem jest ministerstwo. Nie ma możliwości weryfikacji wniosku, ani też
warunkowania jego przyjęcia dodatkowymi wymogami. Nadzór nad zgodnością prowadzonej
działalności z przepisami sprawuje organ rejestrowy w Warszawie.

4. Odnośnie zarzutu braku kontroli organów prowadzących sprawę działalności na sąsiedniej działce,
Urząd Gminy nie jest właściwy do przeprowadzania takich kontroli.

5. W kwestii studni, Pan ... został jedynie poinformowany o przepisach prawa cywilnego regulujących
sprawy własnościowe i ochrony prawa własności.

Zdaniem Komisji wystąpienie Pana ... dotyczy sporu sąsiedzkiego, który powinien zostać rozpatrzony
przez sąd cywilny. Ponadto zaprzestano działalności negatywnie ocenianej przez Pana ,,,

Po szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.W związku z
powyższym Rada Gminy postanowiła przychylić się do stanowiska Komisji Rewizyjnej i upoważnić
Przewodniczącego Rady do udzielenia odpowiedzi na skargę w oparciu o to stanowisko.

Pouczenie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego:
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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