
Uchwała Nr 187/XXXIII/2010
Rady Gminy w Radłowie

z dnia 28 kwietnia 2010 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 
Ligendza Joachim i  stanowiska Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy względem tej 
skargi , Rada Gminy uchwala, co następuje:

     § 1. Skargę  Pana Ligendza Joachima  z dnia  8 marca 2010 r. na działalność 
Wójta Gminy Radłów Włodzimierza Kierata  dotyczącą zaniechania czynności 
polegających na nie udzieleniu odpowiedzi  na pisma Pana  Ligendza Joachim
z  dnia  7.12.2009  roku  i  1.03.2010r.  i  nie  odprowadzenia  wód  spływających
z wioski na grunty skarżącego 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  8  marca  2010  r.  do  Urzędu  Gminy  Radłów   wpłynęło  pismo  Pana 
Ligendza Joachima,  którego treści zawiera  znamiona  skargi. Pismo skierowane 
jest  do   Przewodniczącej  Rady  Gminy  i  Radnych  Gminy  Radłów   na  Wójta 
Gminy  Radłów,  Włodzimiera  Kierata  w  sprawie  dotyczącej  zaniechania 
udzielenia  odpowiedzi  na pisma Pana  Joachima Ligendza  z  dnia  7.12.2009r
i  1.03.2010r.  i  nie  odprowadzenia  wód  spływających  z  wioski  na  grunty 
skarżącego. 



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  Ligendza Joachim, 
bezsporny  jest  fakt,  że  na  pisma  z  dnia  7.12.2009r  i  1.03.2010  roku  Pan 
Ligendza Joachim otrzymał odpowiedź w terminie zgodnym z KPA. 

Wójt Gminy nie ma kompetencji do administracyjnego rozstrzygnięcia sprawy 
odprowadzenia wód z gruntów Pana Ligendza Joachim, przy braku docelowego 
odbiornika wód , którym może być rów lub rzeka. 
W takiej sytuacji  wykonanie przepustu pod drogą gminną ,  aby odprowadzić 
wody  z  gruntów  Pana  Ligendzy  Joachima na  grunty  jego  sąsiada  jest 
bezzasadne.                                          
                                                                                                                                              
Stanowisko  Wójta  Gminy  Radłów w żaden  sposób  nie  ogranicza  możliwości 
samego  Pana  Ligendzy  Joachima występowania  na  drogę  postępowania 
sądowego przed sądami powszechnymi.

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


