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identyfikator VIII/40/15/3

Druk nr 127

UCHWAŁA NR VIII/40/15

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 (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) Rada Gminy Wąwolnica
uchwala, co następuje:

§ 1 .

Uznaje za bezzasadna skargę Stanisława F. 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/40/15
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 7 maja 2015r. do rady Gminy Wąwolnica wpłynęła skarga Pana /*/
na Wójta Gminy Wąwolnica.
Postępowanie skargowe zostało uregulowane w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) Stosownie
do brzmienia art. 229 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy ,- jeżeli przepisy szczególne nie określają
innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta )i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych , z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy.
Rada Gminy jest zatem jedynym kompetentnym organem w zakresie oceny działalności Wójta Gminy
Wąwolnica.
Powyższe skargi załatwiane są w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu administracyjnym
uproszczonym , kończącym się czynnością materialnotechniczną,
tj. zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym
załatwieniu powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
W związku z tym, że uchwały są podejmowane na sesjach Rady, planem pracy Rady Gminy
oraz koniecznością dokładnego zbadania sprawy przewodnicząca pismem OR.151.10.1.2015 z dnia
20.05.2015r. powiadomiła skarżącego, że jego skarga będzie przedmiotem obrad czerwcowej sesji.
Ponadto poinformowała również, że sprawą zajmie się komisja spraw społecznych., o terminie
której zostanie powiadomiony oddzielnym pismem. Pismem OR.151.10.2.2015 z dnia 17.06.2015r.
Przewodnicząca zawiadomiła /*/, że w dniu 22 czerwca 2015r. skarga będzie przedmiotem obrad
wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy natomiast stosowna uchwała zostanie podjęta na
sesji w dniu 25.06.2015r. jednocześnie zaprosiła skarżącego do wzięcia udziału
w posiedzeniu komisji celem przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.
W dniu 22.06.2015r. odbyło się posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Gminy tj. Komisji
Budżetu, Finansów, Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym, Komisji Spraw Społecznych,
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na której przeanalizowano kwestie poddawane w skardze.
Komisje ustaliły, że w dniu 13 marca 2015r. do Wójta Gminy Wąwolnica oraz Rady Gminy
Wąwolnica wpłynęła prośba o cofnięcie zezwolenia na funkcjonowanie Strzelnicy zlokalizowanej
w miejscowości Kębło. W prośbie wyrażono wątpliwości, czy przedmiotowy obiekt posiada stosowne
pozwolenia oraz podnoszono min, że strzelnica stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców
i zwierząt. Pismo zostało podpisane przez mieszkańców wsi Huta i Kębło. Jednocześnie zawierało
klauzulę:
„Prosimy o poinformowanie nas o sposobie załatwienia niniejszej sprawy poprzez informację
na tablicy ogłoszeń. Urzędu Gminy Wąwolnica”.
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W dniu 10.04.2015r. Przewodniczący Komisji Społecznej oraz Przewodnicząca Rady Gminy pismem
skierowanym do mieszkańców wsi Huta i Kębło poinformowała, że sprawa była poddana dyskusji na
Komisji spraw społecznych, w dyskusji udział wzięli zarówno członkowie komisji,
jak również mieszkańcy protestujący przeciwko działaniu strzelnicy oraz przedstawiciele
Stowarzyszenia Strzeleckiego STEN.
W piśmie podkreślono ,że Rada dołożyła wszelkich starań do osiągnięcia kompromisu społecznego
i stworzenia przestrzeni do prowadzenia mediacji. Zwrócono jednakże uwagę na fakt, że Rada Gminy
nie jest formalnie stroną do podejmowania kluczowych decyzji w niniejszej sprawie i jakichkolwiek
kroków, wobec czego sprawę przekazano Wójtowi Gminy. Niemniej Rada wnioskowała
do Stowarzyszenia Sten o ogrodzenie terenu celem zabezpieczenia przed wtargnięciem na teren
strzelnicy osób nie powołanych, zamieszczenia na ogrodzeniu godzin funkcjonowania strzelnicy
oraz wykluczenia z użytku broni powodującej największy hałas a także przedstawienie statutu
stowarzyszenia.
W dniu 10.04.2015r. Wójt pismem Ldz. 42/2015 odpowiadając na pismo mieszkańców wsi Kębło
i Huta z 13.03.2015r powołując się na przepisy art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca1960r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w brzmieniu
– o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach
szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny
zwłoki i wskazując termin załatwienia sprawy, poinformował mieszkańców, że ze względu
na zawiłość sprawy i konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego ostateczny termin
załatwienia ustala na 31 maja 2015r. Zgodnie z forma jaką zaproponowali mieszkańcy informacja
została udzielona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
W dniu 28 maja 2015r. Wójt wystosował pismo do Mieszkańców wsi Kębło i Huta. W piśmie
poinformował mieszkańców o podjętych działaniach min. o przeprowadzonych rozmowach
z przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia STEN, i działaniach zmierzających do dalszego
wyciszenia obiektu, ogrodzenia jak również zastosowania do sugestii mieszkańców w przedmiocie
godzin treningów i zawodów strzeleckich. Wójt zwrócił również uwagę na rangę strzelnicy jaką pełni
w środowisku, oraz na bardzo duże zainteresowanie tematem funkcjonowania strzelnicy,
w tym znaczną ilość petycji jakie wpłynęły do Urzędu w obronie tego obiektu.
Na dzień dzisiejszy strzelnica działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego decyzją Wójta
poprzedniej Kadencji.
Wobec powyższego oraz oczekiwań społecznych Wójt uznał za stosowne aby strzelnica
na terenie Gminy Wąwolnica funkcjonowała , a zarząd stowarzyszenia dokładał szczególnych starań
w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa zapewnienia bezpieczeństwa, dalszego wyciszenia obiektu
i zachowania wszelkich norm prawnych wymaganych przy tego typu obiekcie.
Zgodnie z wolą autorów pisma odpowiedź na korespondencję nastąpiła poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąwolnica.
Stosownie do przepisów art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U.
z 2012 r. poz. 576) do wyłącznej kompetencji Wójta należy zatwierdzenie regulaminu strzelnicy.
Następuje to w drodze decyzji o użytkowaniu terenu, na którym jest zlokalizowana strzelnica. Wójt
poprzedniej kadencji w dniu 2 września 2013r. wydał Decyzję ZK.5326.42.2013 zatwierdzającą
regulamin strzelnicy. Decyzja ma moc obowiązującą.
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W świetle przedstawionych faktów rada gminy nie znalazła uzasadnienia do uznania skargi
złożonej przez /*/ za zasadną i podjęła uchwalę w sprawie rozpatrzenia skargi uznając skargę
za bezzasadną. Ponadto Rada zobowiązała Przewodniczącą Rady do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.
/*/ anonimizacja danych art.5 ust. 1 i 2 Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej
nienia


