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identyfikator VIII/39/15/2

Druk nr 128

UCHWAŁA NR VIII/39/15

Rady Gminy Wąwolnica

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąwolnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) Rada Gminy Wąwolnica
uchwala, co następuje:

§ 1 .

Uznaje za bezzasadną skargę /*/ anonimizacja danych art.5 ust. 1 i 2 Ustawy o Dostepie do Informacji
Publicznej., na Wójta Gminy Wąwolnica.

§ 2 .

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Wąwolnica

Ewa Wierzbicka
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Uzasadnienie do uchwały
Nr VIII/ 39 /15

Rady Gminy Wąwolnica
z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wąwolnica.

/*/ anonimizacja danych art.5 ust. 1 i 2 Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej
W dniu 4 maja 2015r. do Rady Gminy Wąwolnica wpłynęła skarga Pana /*/ pełnomocnika /*/ na wójta
Gminy Wąwolnica w sprawie nienależnej zapłaty wykonawcy za czynności rozgraniczenia działki
388 położonej w Łopatkach z działkami sąsiednimi.
W związku z tym, że sesje odbywają się zgodnie z planem poinformowano Pana /*/ pismem
z dnia .05.2015r., że jego skarga zostanie rozpatrzona w czerwcu. Następnie pismem z dnia 17.06.
2015r. doprecyzowano, że w dniu 22.06. 2015r. na łącznym posiedzeniu Komisji Rady Gminy będzie
analizowana Jego skarga, jednocześnie zaproszono Pana /*/ na godz. 10.30 w celu przedstawienia
stanowiska w sprawie. Ponadto poinformowano, że stosowna uchwała będzie podjęta na sesji Rady
Gminy w dniu 25.06.2015r.
W dniu 22. 06.2015r. odbyło się posiedzenie łączne komisji stałych Rady Gminy. Podczas posiedzenia
analizowano sprawę skargi i ustalono co następuje:
W dniu 27.03.2014r. do Wójta Gminy Wąwolnica wpłynął wniosek Pana /*/
o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości stanowiącej jego własność,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. /*/ z gruntami nieruchomości sąsiedniej.
Wniosek uzasadnił tym, że przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego
jest mu niezbędne w postępowaniu przed Sądem rejonowym w Puławach przeciwko /*/
Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.:
Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm. ) wójtowie (burmistrzowie , prezydenci miast)
przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony. W myśl art. 31
ust. 1 w/w ustawy czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez
Wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Mając na uwadze powyższe, 16.04.2014r. Wójt Gminy
przeprowadził postępowanie w postaci zapytań ofertowych, znak. G.1/708/ZOC/2014 mające
na celu wyłonienie geodety, który wykona usługę p.n. „Wykonanie rozgraniczenia działki nr /*/
położonej w miejscowości Łopatki gmina Wąwolnica z gruntami nieruchomości sąsiednich”.
Wykonanie rozgraniczenia stanowi czynność, która wymaga poniesienia kosztów. Zgodnie
z art. 263 k.p.a kosztami rozgraniczenia nieruchomości są koszty sporządzenia przez uprawnionego
geodetę niezbędnej dokumentacji geodezyjnej. W niniejszej sprawie koszty
te w oparciu o przeprowadzone postępowanie ofertowe zostały ustalone na kwotę 4.920,00 zł.
Stosownie do art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a stronę obciążają te koszty postępowania, które zostały poniesione
w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących
postępowanie. Zgodnie z art. 263 § 1 k.p.a. do kosztów postępowania zalicza
się koszty podróży i inne należności świadków i biegłych oraz stron w przypadkach przewidzianych
w art. 56, a także koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również koszty doręczenia
stronom pism urzędowych.
W konsekwencji powyższego w dniu 28 05. 2014r. Pan /*/ został zobowiązany
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do wniesienia zaliczki w kwocie 4. 920, 00 zł.. Zaliczka została wpłacona w dniu 02.06.2014r.
W dniu 18.06.2014r. postanowieniem Wójta Gminy Wąwolnica znak. G.68.30.708.1.P.2014 zostało
wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe a czynności techniczne związane z ustaleniem przebiegu
granic przeprowadził zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Wąwolnica
na podstawie umowy zlecenia G.UZ.1/2014 geodeta uprawniony Pani Agnieszka Mokijewska
wyłoniona w drodze postępowania ofertowego.
Pani A. Mokijewska sporządziła dokumentację z przeprowadzonych czynności rozgraniczeniowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami –art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989r. (t.j.: Dz. U. z 2010r.
Nr 193, poz. 1287 z późn. zm. ) Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokumentacja została przyjęta
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Puławach. Po wykonaniu
zlecenia zgodnie z umową G.UZ.1/14 Zleceniobiorca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4920 zł
brutto.
Odnośnie zarzutu nieprawidłowości w dokumentacji rozgraniczeniowej, Wójt zastosował
się do art. 34. 1. w/w ustawy : „Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie
do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1,
upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego
posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość
dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę
z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
3. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego”.
Z uwagi na brak zgody Pana /*/– pełnomocnika Pana /*/ i pozostałych właścicielek działki /
*/ na okazany przez geodetę przebieg granic tej działki z działkami sąsiednimi Nr /*/,
położonymi w Łopatkach, Wójt Gminy Wąwolnica umorzył postępowanie administracyjne w sprawie
rozgraniczenia decyzją G. 6830.3191.14.1.DR.2015 z dnia 21.01.2015r. i przekazał sprawę do
rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Puławach.
W trakcie rozpatrywania skargi stwierdzono ponadto, że toczy się postępowanie wszczęte
postanowieniem Wójta Gminy Wąwolnica G.6830.1570.2014.P.1.2015, na wniosek Pana /*/ odnośnie
rozliczenia kosztów przedmiotowego postępowania rozgraniczeniowego.
Reasumując Rada Gminy Wąwolnica uznała skargę Pana /*/ za bezzasadną
/*/ anonimizacja danych art.5 ust. 1 i 2 Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej


