
Uchwała Nr 118/XXII/2009     
Rady Gminy w Radłowie

z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

            Na podstawie art. 18  ust.  2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o  samorządzie  gminnym (  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.) 
w  związku  z  art.  229   pkt  3   ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks 
postępowania administracyjnego  (Dz.  U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.),  po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy złożonej przez Pana 
Marka Przybylskiego i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy względem tej 
skargi , Rada Gminy uchwala, co następuje:

     §  1.  Skargę   Pana  Marka  Przybylskiego  z  dnia  4  grudnia  2008  r.  na 
działalność Wójta Gminy Radłów Włodzimierza Kierata  dotyczącą zaniechania 
czynności polegających na bezprawnym postawieniu ogrodzenia przez  Panią 
Beatę Ziemba uznaje  się w całości za bezzasadną. 

     §  2.  Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady Gminy do zawiadomienia 
skarżącego  o sposobie załatwienia skargi.

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

W dniu  4  grudnia  2008 r.  do Urzędu Gminy Radłów  wpłynęła  skarga Pana 
Marka Przybylskiego, skierowana do Przewodniczącej Rady Gminy w Radłowie 
na  Wójta  Gminy  Radłów,  Włodzimierza  Kierata  w  sprawie  dotyczącej 
zaniechania  czynności  mających  na  celu  usunięcie  ogrodzenia  bezprawnie 
postawionego przez Panią Beatę Ziemba. 

W  toku  rozpatrywania  skargi  Komisja  Rewizyjna,  działająca  w  imieniu  Rady 
Gminy,  przeprowadziła  postępowania  wyjaśniające,  w  następstwie  którego 
zajęła stanowisko stwierdzające brak zasadności skargi.



W świetle ustaleń dokonanych w sprawie  ze skargi Pana Marka Przybylskiego, 
bezsporny  jest  fakt  zamontowania  przez  Panią  Beatę  Ziembę ogrodzenia
o  wysokości  1,20  m  na  nieruchomości  stanowiącej  współwłasność  Państwa 
Ziemba,  Przybylskich i  Gminy  Radłów.  Na  takie  czynności  Pani  Ziemba nie 
posiadała zgody pozostałych współwłaścicieli.

Wójt Gminy nie ma kompetencji do administracyjnego rozstrzygnięcia sprawy 
dot.  wzniesionego  ogrodzenia.  Jedynym  organem  administracji  publicznej 
uprawnionym  do  badania  legalności  wszelkich  obiektów  budowlanych  jest 
Inspektor  Nadzoru  Budowlanego,  który  jednakże  w  sprawie  tej  nie  zajął 
stanowiska z uwagi na zbyt małą wysokość ogrodzenia oraz z uwagi na fakt, iż 
nie jest to ogrodzenie od strony drogi publicznej.

Spór  pomiędzy  skarżącym  i  Panią  Ziemba ma  charakter  typowo  sąsiedzki. 
Rozpatrywanie takich sporów należy wyłącznie do drogi sądowej. W związku  
z powyższym Pan  Przybylski lub Gmina Radłów mogą poddać rozstrzygnięcie 
tego sporu orzecznictwu sądów powszechnych.
W zaistniałej sytuacji Rada Gminy pozytywnie ocenia wybudowanie ze  środków 
współwłaścicieli budynku przy ul. Lipowej 2 odrębnego, niezależnego wjazdu do 
tej posesji, co przyczynia się do usamodzielnienia obu działek. Z uwagi na brak 
istotnego  interesu  Gminy  dotyczącego  spornego  ogrodzenia,  należy  przyjąć 
pozytywnie także brak woli Wójta Gminy Radłów angażowania się w opisany 
powyżej spór sąsiedzki. Stanowisko Wójta Gminy Radłów w żaden sposób nie 
ogranicza  możliwości  samego  Pana  Przybylskiego występowania  na  drogę 
postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

Rada uznaje za bezzasadne również pozostałe zarzuty skargi. Przede wszystkim 
nie  można  podzielić  zdania  na  temat  naruszenia  postanowień  protokołu 
uzgodnień.  Po   podpisaniu  aktu  notarialnego  nie  może  bowiem  budzić 
wątpliwości,  iż  jedynym  dokumentem  odzwierciedlającym  stan  prawny 
dotyczący posesji  przy ul.  Lipowej 4 i  jej  ewentualnej  relacji  do posesji  przy
ul. Lipowej 2 jest akt notarialny. Tym samym moc samego protokołu uzgodnień 
wyczerpała się.  Wójt nie dokonywał samowolnej zmiany protokołu. Zarówno 
sam protokół, jak i akt notarialny zostały podpisane przez obie strony, tj. Gminę 



i  poszczególnych nabywców lokali,  nie może być więc mowy o jakiejkolwiek 
samowoli Wójta. 

Mając na względzie powyższe argumenty, skargę Pana Marka Przybylskiego na 
Wójta Gminy Radłów należało uznać w całości za bezzasadną. 


