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Uchwała Nr XXIX lt41l 12
Rady Gminy Leoncin

zdnia 18 kwiętnia}}|2

w sprawie rozpattzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. 200l Nr l42 poz. l59l z póŹn. zm.) w związku z art. 229
pkt 3 oraz 237 $ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. 2000 Nr 98 poz. |07I z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:

$ 1 .

IJznaje się skargę ńoŻonąprzez Marzenę Piotrowskąna działalność Wójta Gminy Leoncin
zabezzasadną.

$2

Zobowiryuje się Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin do poinformowania wnoszącego
skargę o sposobie jej zatatwienia.

$3

Integralną częśÓ uchwĄ stanowi jej uzasadnienię.

s4

Uchwała wchodzi w iycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 14 marca2012 roku do Urzędu Gminy Leoncin wpłynęła podpisana prZęZ Panią

Marzenę Piotrowską skarga na działa|ność Wójta Gminy Leoncin. Skarga został'a zł'oŻona do

Wojewody Mazowieckiego, który następnie przesł.ał' skargę do Samorządowego Kolegium

odwoławczęgo w Warszawie. Samorządowe Kolegium odwoł'awcze w Warszawie pismem z dnia

8 marca 2012 roku przesłano z kolei na podstawie art. 23I Kodeksu postępowania

administracyjnego skargę do Rady Gminy Leoncin' jako organu właściwego do jej zał'atwienia.

Skarga w ocenie Samorządowego Kolegium odwoławczego dotyczy nieprawidłowości w działaniu

Wojta Gminy Leoncin.

W pierwszej kolejności wskazać na|eŻy ( co de facto czytamy w skardze ), ,, Że Sprawa

dotyczy konfliktu sąsiedzkiego, a raczej sąsiedzkiej nienawiści''. Co do zasady, relacje sąsiedzkie

nie są a co więcej nie mogą byc przedmiotem postępowania administracyjnego, a zasady

korzystania z nieruchomości t tzw, stosunki dobrosąsiedzkie regulują przepisy prawa cywilnego.

Nie mniej jednak, efekt sporu sąsiadów nie mogł pozostać poza właściwością rzęczową Wójta

Gminy Leoncin wobec faktu, ze sprawa dot. m.in. podwyŻszenia terenu działk| a tym Samym

mozliwośct zmtany stosunków wodnych na gruncie ze szkoda dla gruntów sąsiednich oraz

mozliwości składowania odpadow na terenach do tego nieprzeznaczonych. Zarówno w pierwszym

jak i drugim przypadku organ administracji publicznej tj' Wójt Gminy Leoncin zobowiązany jest

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, odpowiednio w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 18 lipca

200l roku Prawo wodne oraz odnośnie odpadow w oparciu o art. 34 ustawy z dnia 27 kv,lietnia

2001 roku o odpadach.

Zarzuty przedstawione w skardze, odnoszące się do niewłaściwego dztałania Wójta

Gminy Leoncin nie zasługują na aprobatę z n/w względow. Zgodnie z ogólnymi zasadami

postępowania administracyjnego' organy administracji publicznej z urzędu lub na wniosek mają

obowiązek podejmować wszelkie czynnoŚci zmierzające do wyjaśnienia stanu faktycznego

i załatwięnia sprawy. Wobec tego, Wójt Gminy Leoncin ma obowiązek przeprowadzić opisane

w skardze i wymienione w niniej szym uzasadnieniu postępowania administracyjne i zakoirczyć je

stosowną decyzją administracyjną której rozstrzygnięcie odpowiada poczynionym ustaleniom.

Podobnie Wojt w ramach prowadzonych postępowań jest obowiązany dopuścić jako dowód

wszystko, co moze przyczynvc się do wyjaśnienia sprawy' a w szczęgólności Zeznan:'a świadków,

opinie biegtych oraz oględziny ( art. 75 $ l kpa ). Wobec tego, nie sposób uznać, ie zasadne są

zarzuty niepotrzebnego prowadzenia postępowanla czy otganlzowania wizji lokalnych w terenie



przez Wojta Gminy Leoncin.

Wskazaó na|eŻy, iekaŻda ze stron ma prawo zaskarŻenia decyzji Wójta Gminy Leoncin

rozstrzygającej to czy inne postępowanie w postaci odwołania, jeŻe|i nie zgadza się z jego

rozsttzygnięciem. W ocenie Rady Gminy Leoncin skarga nie zasługuje na uwzględnienie z tego

względu, że Wójt Gminy Leoncin nie dopuścił się sugerowanych nieprawidłowości. Podłożem

skargi jest w głównej mierze konflikt są.siedzki, anie dział'ania Wójta Gminy Leoncin.

Przewodnic,ą.,/$ąa, Gminy
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