
Uchwała Nr XXIX/191/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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) - Rada

Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Skargę na działalność Wójta Gminy Żyrzyn - Andrzeja Bujka, która wpłynęła w

dniu 25 sierpnia 2014 r. uznać za bezzasadną z przyczyn określonych w

uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/191/2014

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Skarga nie jest zasadna. Skarżąca w sposób szczegółowy i na bieżąco była

informowana o stanie ustaleń na gruncie - ustaleń, jakie były czynione w

ramach podejmowanych na wniosek skarżącej oględzin.

Skarżąca w piśmie z dnia 17.04.2014 oraz w piśmie z dnia 21.05.2014 była

informowana o poczynionych ustaleniach natury faktycznej oraz o tym, że w

przypadku kiedy organ (wójt gminy) nie znajduje podstaw do podjęcia żadnych

czynności właścicielowi gruntu - stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18

lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) przysługuje

prawo żądania wszczęcia postępowania administracyjnego, jeżeli spowodowane

zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie. W

takim wypadku, na skutek przeprowadzenia takiego postępowania wójt może, w

drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego

lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

W przedmiotowej sprawie skarżąca do dnia rozpatrzenia niniejszej skargi

takiego wniosku - o wszczęcie postępowania administracyjnego - nie złożyła.

Z tych też względów przyjęcie, w tym stanie faktycznym i prawnym, że działanie

wójta gminy (przy bierności skarżącej w zakresie wniosku o wszczęcie

postępowania administracyjnego) nie narusza obowiązujących przepisów oraz

nie nosi znamion "robienia na złość" skarżącej bądź działania "po znajomości" w

stosunku do sąsiada skarżącej - skarga jest niezasadna.


