
UCHWAŁA NR 250/XXX/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.), Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uchwala, co 
następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą, złożonej przez P. J. K. w sprawie 
nie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Skarżącego skierowanego do Wójta Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą, Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą uznaje skargę za zasadną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Wdniu 15 czerwca 2018 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą skarga
na Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą skierowana przez Pana J. K. zwanego dalej „Skarżącym”
dotycząca nie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz nie przekazania spawy według
właściwości na wniosek Skarżącego z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy
w Czerwińsku nad Wisłą 3 kwietnia 2018 r.).

Zarzutem skarżącego było nie wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek
złożony w dniu 3 kwietnia 2018 r. w przedmiocie ustalenia i ujawnienia:

1) Kto (ustalić imię, nazwisko i stanowisko służbowe urzędnika) i kiedy po

pożarze, wydał decyzje i zlecił, przeprowadził rozbiórkę wolnostojącego domu

łącznie z fundamentami, posadowionego na gruncie prywatnej nieruchomości

położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą,

2) Kto po pożarze ww. domu rozebrał dwa duże, wysokie na ponad 10 metrów,

murowane z cegły kominy?

3) Kto (ustalić imię, nazwisko, stanowisko służbowe urzędnika) który po pożarze

domu mieszkalnego wydał decyzje i w jakim celu zlecił i przeprowadził

rozbiórkę łącznie z fundamentami dużego wolnostojącego, niespalonego

budynku gospodarczego posadowionego na gruncie prywatnej nieruchomości

położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą,

4) Kto {ustalić imię, nazwisko, stanowisko służbowe urzędnika) który po pożarze

domu mieszkalnego wydał decyzje i w jakim celu zlecił i przeprowadził

rozbiórkę łącznie z fundamentami wolnostojącego, niespalonego garażu

posadowionego na gruncie prywatnej nieruchomości położonej przy ul.

Grunwaldzkiej w Czerwińsku nad Wisłą.

Ponadto skarżący wnosił także o wszczęcie pełnego, odrębnego postępowania
administracyjnego w celu ustalenia imienia, nazwiska, stanowiska służbowego urzędnika
Gminy Czerwińsk nad Wisła, który prowadził korespondencje z Urzędem Rejonowym w
Płocku, obecnie Starostwo Powiatowe w Płocku, w celu wrogiego przejęcia, rabunku już
niezabudowanej (po pożarze i rozebraniu domu i rozebraniu niespalonych zabudowań
gospodarczych i garażu) nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grunwaldzkiej w
Czerwińsku nad Wisłą.

W oparciu o ustalenia zawarte na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy uznać
należy, iż przedmiotowa skarga jest zasadna.

Na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2018 r. Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą jak i Pani Mirosława Juźwik (pracownik merytoryczny odpowiedzialny
za odpowiedź w sprawie przedmiotowego wniosku) w sposób szczegółowy ustosunkowali
się do poszczególnych zarzutów przedstawionych w przedmiotowej skardze.

Rada Gminy, biorąc pod uwagę brzmienie przepisów zawartych w art. 61 ust. 1, a także
65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, które regulują inicjatywę wszczęcia
postępowania administracyjnego, a także przeprowadzenie badania właściwości organu do,
którego został skierowany przedmiotowy wniosek uznała, iż skarga na Wójta Gminy
Czerwińsk nad Wisłą w przedmiocie nie wszczęcia postępowania administracyjnego oraz nie
przekazania spawy według właściwości na wniosek skarżącego z dnia 14 marca 2018 r. jest
zasadna.
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Wisłą
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