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Uchwala INr XXXII.213.2021 

Rad)( Gminy Siubice 

z dnia 171 grudnia 2021 roku 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Siubice 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ'!-dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 ze zrn.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3 oraz art. 238 

§ 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Ir. Kodeks postypowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.D, Rada Gminy Slubice uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi Pana R.M. wniesid,nej w dniu 22.11.2021 na dzialalnosc W6jta Gminy 

Slubice, oraz po zapoznaniu siy ze st{mowiskiem Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji 

w przedmiotowej sprawie z dnia 29 listqpada 2021 r., Rada Gminy Slubice uznaje skargy 

za bezzasadn~ z przyczyn wskazanych wi uzasadnieniu stanowi~cym Zal~cznik do niniejszej 

uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Przewodnicz~cemu Rady Gminy Slubice zobowi¥uj~c 

Przewodnicz~cego do doryczenia uchwaly ,wraz z uzasadnieniem wnosZ'!-cemu skargy. 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjycia 



• 

UZ.{\.SADNIENIE 


Dnia 22 listopada 2021 roku Pan R.D. wni6sI skarg~ do Przewodnicz'lcego Rady Gminy 
Slubice. Z tresci pisma wynikaIo, ze ptzedmiotem skargi jest dzialainosc w6jta. Zgodnie 
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 1~ czerwca 1960 roku - Kodeks post~powania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r~, poz. 735 ze zm.) jezeli przepisy szczeg6lne nie 
okreslaj'l innych organ6w wIaSciwycH do rozpatrywania skarg, organem wlasciwym 
do rozpatrzenia skargi dotycZ4cej zadafllub dzialainosci wojtajest rada gminy. 

Pan RD. podniosl w swojej skardze, z¢ zwracal si~ pismem z dnia 28.07.2021 do Wojta 
Gminy Slubice 0 podj~cie skutecznych dzialafl w celu przywrocenia stanu istniej'lcego przed 
zalaniem gruntu. W dalszej cz~sci skar~i Skarz'lcy podnosi, ze w otrzymanej odpowiedzi 
otrzymal odpis pisma skierowanego iprzez W6jta Gminy Slubice do Pana M. K. 
i S'l to wszystkie dzialania W6jta,jakie p~dj'll w tej sprawie. 

W dniu 02.08.2021 r. Pan R. D. wniosl pismo do Wojta Gminy Slubice 0 podj~cie 
skutecznych i niezwIocznych dzialafl P91egaj'lcych na doprowadzeniu cz~sci jego gruntu 
do stanu urnozliwiaj'lcego jego peIne uZytkowanie tj. usuni~cia zalegaj'lcej wody na cz~sci 
dzialki oznaczonej nurnerem 119 polozopej w miejscowosci Budy. Nieruchomosc graniczy 
z dziaIk'l nalei'4c'l do Pana M. K. i jest ~ana wod'l na skutek zasypania przez niego ziemi'l 
c~sci parowu (w'lwozu), co spowodowalo powstanie trwalego i stalego rozlewiska wody. 
Z tego powodu grunt Pana R D. stal si~ nieUZyteczny i uniemozliwilo to przejazd 
na pozostal'l cz~sc dzialki. 

W6jt Gminy Slubice WSZCZ4I post~pbwanie na wniosek strony i pismem z dnia 
5 sierpnia 2021 r. wezwal Pana M. IK. 0 natychmiastowe dzialania maj'lce na celu 
odprowadzenie zastoiska wody z s'lsiedni~j nieruchomosci oznaczonej numerem dzialki 119. 
Pan RD. otrzymal pismo do wiadomosci. 

Brak jest podstawy prawnej do i'4d$ia USunl~CIa wody przez gmin~ z prywatnej 
nieruchomosci. Pan R. D. w i'4daniu wsk&:zal, ze jego wol'l jest usuni~cie wody z jego dzialki 
a nie wszcz~cie post~powania w trybie ~. 234 ust. 3 prawo wodne. Dlatego jego skarga 
jest niezasadna. 

Skarga byla przedmiotem post~powania ':V)'jasniaj'lcego Komisji Skarg Wniosk6w i Petycji, 
kt6ra, po zapoznaniu si~ z tresci'l skargi oraz odpowiedzi'l W6jta Gminy Slubice, w dniu 
29listopada 2021 r. uznala petycj~ za bezZasadn'l. 

Z uwagi na powyzsze, w slad za stanowi$kiem Komisji Skarg Wniosko 
uznac petycj~ za bezzasadn'l. 

i Petycji, nalemo 




