UCHWAŁA NR VI/44/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy na działania Urzędu Gminy Stanisławów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku ze skargą Mieszkańca Gminy Stanisławów z dnia 15 kwietnia 2019 r.
na działania Urzędu Gminy Stanisławów, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Mieszkańca Gminy Stanisławów z dnia 15 kwietnia 2019 r.
na działania Urzędu Gminy Stanisławów, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 17 kwietnia 2019 r.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za bezzasadną zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławów.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do powiadomienia Skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Zbytek
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UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy Stanisławów skarga Mieszkańca Gminy
Stanisławów z dnia 15 kwietnia 2019 r. na działanie Urzędu Gminy Stanisławów. Skarżący składa
zarzuty do pisma RGK 7021.47.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. dotyczące niepodania podstawy
prawnej i wysokości kwoty jaką zobowiązany zapłacił na rzecz Gminy Stanisławów, faktu odcięcia
wody pomimo istnienia stosunku umownego pomiędzy Gminą a Skarżącym, zasadności
nieobowiązującej obecnie Uchwały Nr XXVIII/129/97 Rady Gminy Stanisławów z dnia 7 lutego
1997r. w sprawie uchwalenia ,,Programu wodociągowania i zaopatrzenia w wodę Gminy
Stanisławów; oraz konieczności sporządzenia opinii ustalającej wartość przyłącza wodociągowego.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. poinformował
Skarżącego o rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy
Stanisławów w dniu 7 maja 2019 r. pismo to zostało odebrane przez adresata.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu7 maja 2019 r. zapoznała się z
dokumentacją sprawy znajdującą się w Urzędzie Gminy Stanisławów oraz wysłuchała wyjaśnień
złożonych przez Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy Stanisławów.
Skarżący uczestniczył w posiedzeniu Komisji. W obszernej, swobodnej wypowiedzi przedstawił
swoje stanowisko, jednakże odnoszące się do całości czynności skargowych, podejmowanych
wobec Gminy Stanisławów. Z uwagi na obszerność i wielowątkowość pisma Skarżącego z dnia 15
kwietnia 2019 roku, jak również, podobne w treści wypowiedzi na posiedzeniu, Komisja porosiła
Skarżącego o doprecyzowanie skargi poprzez przedstawienie istotnych wątków tworzących zarzuty
skargi. Skarżący wskazywał iż wszystkie elementy tworzą całość i są ze sobą połączone. Ta
przesłanka uwidoczniona jest w treści skargi, gdzie naprzemiennie poruszono wątki czynności
wykonywanych przez wskazanych lub domniemanych pracowników Urzędu Gminy i jednocześnie
działalności Wójta.
Treść skargi jest bardzo złożona i nieprecyzyjna, budzi wiele wątpliwości co do adresata zarzutów.
Wyjaśnienia skarżącego nie były precyzyjne w zakresie czy skarga dotyczy Wójta, Urzędu Gminy
czy pracowników Urzędu Gminy. Z uwagi na nie dające się rozpoznać, które z opisanych w
skardze zarzutów dotyczą pracowników Urzędu Gminy, które dotyczą działalności Wójta, skarga
powoduje wątpliwości właściwości rzeczowej.
W przekonaniu Komisji, zarówno z treści skargi jak i z wypowiedzi Skarżącego nie jest możliwe
wyprowadzenie dającego rękojmię wiarygodności wywodu, stwierdzającego nie pozostawiające
wątpliwości naruszenie procedur, w zakresie lub formie działalności Wójta, zgodnie z treścią
§ 21ust.1. Statutu Gminy Stanisławów, regulującego zakres kontroli Komisji Skarg i Wniosków i
Petycji. .
Z informacji przedstawionych przez Urząd Gminy Stanisławów wynika, że kwestie poruszane
w piśmie Skarżącego były wielokrotnie poruszane przez niego w korespondencji z tut. urzędem a
nadto pomiędzy Gminą a Skarżącym toczyły się sprawy sądowe dotyczące zasadności zamknięcia
przyłącza wodociągowego oraz zapłaty spornej kwoty opisywanej w skardze. Postępowania
sądowe są prawomocnie zakończone ok. 10 lat temu. Odpowiedzi na pismo Skarżącego z dnia 2
kwietnia 2019 r. udzielono w terminie. Sporna kwota zgodnie z treścią wyroku sądowego została
przez Skarżącego uiszczona a z przyłącza wodociągowego Skarżący korzysta bez ograniczeń.
Podstawą prawną żądania spornej kwoty (co było wielokrotnie podkreślane w pismach
wychodzących z urzędu) jest przede wszystkim treść prawomocnego wyroku. W doniesieniu
natomiast do zasadności, czy prawidłowości treści uchwały Rady Gminy Stanisławów, tj. Uchwały
Nr XXVIII/129/97 Rady Gminy Stanisławów z dnia 7 lutego 1997r. w sprawie uchwalenia
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,,Programu wodociągowania i zaopatrzenia w wodę Gminy Stanisławów. Rada Gminy
Stanisławów nie jest organem właściwym do stwierdzania powyższego a nadto ww. uchwała
obecnie nie obowiązuje od 14 września 2006 r., kiedy do podjęto Uchwałę Nr XXXV/236/2006 w
sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/129/97 Rady Gminy Stanisławów z dnia 7 lutego 1997 r. w
sprawie uchwalenia ,,Programu wodociągowania i zaopatrzenia w wodę Gminy Stanisławów.
Odnosząc się do konieczności sporządzenia opinii ustalającej wartość przyłącza wodociągowego
Urząd Gminy Stanisławów stoi na stanowisku, że przygotowywanie takiej opinii jest zbędne
ponieważ stanowić to będzie próbę ponownego prowadzenia postępowania dowodowego w
sprawie, co do której zachodzi powaga rzeczy osądzonej.
Jeżeli skarżący co do wartości wykonanego u niego przyłącza wodociągowego i tym samym treści
prawomocnego wyroku ma odmienne stanowisko ma możliwość samodzielnie próbować korzystać
z nadzwyczajnych środków zaskarżenia i ponosić w tym celu koszty we własnym zakresie.
Ważąc dające się poczynić ustalenia, na podstawie § 21a ust2. Statutu Gminy Stanisławów, w
zakresie wskazanych w tymże przepisie kryteriów, Komisja Skarg Wniosków i Petycji
rekomenduje Radzie Gminy, by przedmiotową skargę uznać za bezzasadną.
Stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji zostało przedstawione Radzie Gminy Stanisławów
na sesji w dniu 22 maja 2019 r. wraz z projektem uchwały. W ocenie Rady Gminy Stanisławów
stanowisko zaprezentowane przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w zakresie uznania skargi
Mieszkańca Gminy Stanisławów za bezzasadną należy uznać za prawidłowe.
Stosownie do powyższego Rada Gminy Stanisławów, działając na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uznała za bezzasadną skargę
mieszkańca Gminy Stanisławów z dnia 15 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 17 kwietnia 2019 r.) na
działania Urzędu Gminy Stanisławów.
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