UCHWAŁA NR XIII/76/2019
RADY GMINY CERANÓW
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ceranów
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ) Rada Gminy Ceranów uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Pawła Zabrockiego na działalność Wójta Gminy Ceranów.
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2019 r. do Rady Gminy Ceranów wpłynęła skarga na podstawie art. 227 Kodeksu
postępowania administracyjnego, złożona przez Pana Pawła Zabrockiego na Wójta Gminy
Ceranów. Przedmiotem skargi jest nienależyte wykonanie zadań podczas realizacji postępowania
administracyjnego w latach 2018 i 2019. Skarżący podnosi, iż działanie Wójta Gminy Ceranów
dotyczące rowu melioracyjnego przechodzącego przez nieruchomość nr 1756 położonej w
Ceranowie naruszyło jego interes, działa na szkodę jego, mieszkańców oraz nieruchomości nr 1755
położonej w Ceranowie.
Pismem z dnia 27 sierpnia 2019 roku Przewodniczący Rady Gminy Ceranów poinformował
skarżącego na podstawie art. 36 § 1 kpa, iż skarga nie zostanie rozpatrzona w ustawowym terminie.
Wskazane zostało, że na sesji Rady Gminy Ceranów w dniu 27 sierpnia 2019 roku skarga z dnia 11 lipca
2019 roku nie została załatwiona ponieważ punkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia przedmiotowej
skargi większością głosów radnych Rady Gminy został przeniesiony na najbliższą sesję.

Po dokonaniu analizy złożonej skargi Rada Gminy Ceranów, uwzględniając opinię Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy, która dokonała analizy zgromadzonej w sprawie dokumentacji
stwierdza, iż złożona skarga jest bezzasadna.
Wójt Gminy Ceranów, jak również pracownicy Urzędu Gminy Ceranów podjęli wszelkie działania
wyjaśniające sprawę. Wskazać należy, że na podstawie art. 61 § 1 kpa postępowanie
administracyjne wszczyna się na żądanie strony. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej
sprawie nie zostało wszczęte, gdyż skarżący nie wystąpił z wnioskiem o wszczęcie takiego
postępowania. Z dokumentacji sprawy wynika jedynie, iż skarżący otrzymał od poprzedniego
Wójta zapewnienia co do udrożnienia rowu melioracyjnego oraz odprowadzenia wód opadowych w
taki sposób by nie zagrażało to budynkowi mieszkalnemu posadowionemu na nieruchomości nr
1755 położonej w Ceranowie. Ustalono, że rów melioracyjny biegnący przez działkę o nr ewid.
1756 będącej własnością Pana Tadeusza Powierzy nie widnieje w ewidencji gruntów prowadzonej
przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim. Rów ten wykonany został przez właściciela
nieruchomości bez uzyskania wymaganego pozwolenia.
Zgodnie z art. 20 kpa właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według
przepisów o zakresie jego działania. Przez właściwość rzeczową rozumie się zdolność prawną
organu administracji publicznej do rozpoznawania i załatwiania spraw indywidualnych danego
rodzaju. Tymczasem prace związane z ukształtowaniem rowu czy też te zmierzające do innego
ukształtowania wód opadowych stanowią prywatne przedsięwzięcie właścicieli tych
nieruchomości.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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