
   Uchwała Nr II/18/2018
Rady Gminy Lisków

 z dnia  29 listopada 2018 r.

w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  przeprowadzenia
czynności  kontrolnych w zakresie  skargi  na działalność Wójta  Gminy Lisków związaną z
postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości.

Na podstawie art. 229 pkt 4, art. 231, art 36 w zw. z art 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ) oraz §  97 i 98
Statutu  Gminy  Lisków (  Dziennik  Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego  z  2018  r.   poz.
8505 ) , Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale  nr  XLIII/316/2018  Rady  Gminy  Lisków  z  dnia  7  września  2018  roku  w sprawie
zlecenia  Komisji  Rewizyjnej  przeprowadzenia  czynności  kontrolnych  w  zakresie  skargi  na
działalność Wójta Gminy Lisków związaną z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości
wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przeprowadzenia czynności  kontrolnych w zakresie  skargi  na działalność Wójta  Gminy Lisków
związaną z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości”

2. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„  1.  Zleca  się  Komisji  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady  Gminy  Lisków  wykonanie
czynności  kontrolnych  dotyczących  skargi  Krystyny  Pleśnierowicz,  Lucjana  Pleśnierowicza  i
Iwony  Kałach  z  dnia  8  czerwca  2018  roku  (  skierowaną  do  Urzędu  Gminy  Lisków  w  dniu
23.08.2018  roku  )  na  działalność  Wójta  Gminy  Lisków  związaną  z  postępowaniem
rozgraniczeniowym nieruchomości.
2. W ramach czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1)  dokona analizy skargi;
2) przeprowadzi niezbędne czynności wyjaśniające;
3) przedstawi Radzie na sesji  najpóźniej  do dnia 31.01.2019 r. projekt uchwały Rady w sprawie
rozstrzygnięcia w przedmiocie złożonej skargi.”

3. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Wskazuje się termin na załatwienie skargi, o której mowa w § 1, na dzień 31.01.2019 r., z uwagi
na  konieczność  przeprowadzenia  czynności  wyjaśniających,  sesyjność  posiedzeń  Rady,
skomplikowany charakter sprawy oraz zmianę kadencji Rady Gminy.
2. Poucza się skarżącego o prawie wniesienia ponaglenia.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/18/2018 

 Rady Gminy Lisków
 z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia czynności
kontrolnych w zakresie skargi na działalność Wójta Gminy Lisków związaną z postępowaniem

rozgraniczeniowym nieruchomości.

Pismem nr GK- III.7221.35.2018.7,  z dnia 20 sierpnia 2018 roku Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skierował do  Przewodniczącego Rady Gminy
Lisków skargę Państwa Krystyny i Lucjana Pleśnierowicz oraz Pani Iwony Kałach. Skarga dotyczy
rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Żychów gm. Lisków oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków numerem 22, z sąsiednimi działkami  ewidencyjnym o numerach 23 i 186.

Zgodnie  z  art.  229 pkt  3  Kpa,  jeżeli  przepisy szczególne  nie  określają  innych organów
właściwych do rozpatrzenia  skarg,  rada  gminy jest  organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej  zadań  lub  działalności  wójta  (burmistrza  lub  prezydenta  miasta)  i  kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej. W niniejszej sprawie  skarga wniesiona  została na   Wójta Gminy Lisków ,
dlatego Rada Gminy Lisków jest organem właściwym do jej rozpatrzenia.

Zgodnie z §  97   Statutu Gminy Lisków, Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje
wstępnie przekazane jej  skargi, wnioski i petycje wpływające od mieszkańców Gminy i innych
podmiotów działających na terenie  Gminy.
Stosownie do art 237 § 1 Kpa, organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu  miesiąca. Ze względu na konieczność aktualizacji
zapisów Statutu Gminy Lisków, który wynika z ze znowelizowanych przepisów samorządowych,
między innymi z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 roku
poz.  994 ze  zm.).  Wyżej  wymieniona  ustawa  rozszerza  statuty gmin o  zasady i  tryb  działania
komisji skarg, wniosków i petycji. Dostosowany statut Gminy do stanu prawnego obowiązuje od
obecnej kadencji Rady Gminy Lisków.

Ze względu na powyższe  uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia
czynności  kontrolnych  w  zakresie  skargi  na  działalność  Wójta  Gminy  Lisków  związaną  z
postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości wymagała zmiany. 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających, sesyjność posiedzeń
Rady, skomplikowany charakter sprawy oraz zmianę kadencji Rady Gminy wskazuje się termin na
załatwienie skargi na dzień 31.01.2019 rok. 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest  uzasadnione.



 działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem;
legalności,  gospodarności,  rzetelności,  celowości  oraz  zgodności  dokumentacji  ze  stanem
faktycznym. W myśl §  85  Statutu, Komisja wykonuje  inne  zadania kontrolne na zlecenie Rady w
zakresie i w formach  wskazanych w uchwałach Rady.

Stosownie do art 237 § 1 Kpa, organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić
skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu  miesiąca. Z uwagi na fakt, iz Rada
Gminy Lisków obraduje na sesjach, nie jest możliwym rozstrzygnięcie merytoryczne skargi, która
wpłynęła  dnia   23   sierpnia  2018  roku,  na  bieżącej  sesji.  Z  tego  względu  zasadnym  jest
zawiadomienie skarżących, iż skarga nie zostanie załatwiona w terminie oraz wyznaczenie nowego
terminu załatwienia sprawy, do czego umocowanie daje art. 36 § 1 Kpa w związku z art 237 § 4
Kpa. Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie jest to, iż w sprawie  należy dokonać stosownych
czynności wyjaśniających, niezbędnych do rozstrzygnięcia skargi,  albowiem Rada winna załatwić
sprawę w oparciu o wszechstronnie przeanalizowany materiał. Z uwagi na fakt, iż kolejna sesja
Rady  odbędzie  się  już  po  upływie  ustawowego  terminu  na  załatwienie  skargi,  zasadnym  jest
przedłużenie terminu jej rozpatrzenia i poinformowanie o tym skarżącego.

Zgodnie z art 36 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony,
o  każdym przypadku  niezałatwieniu  sprawy w terminie,  podając  przyczyny zwłoki,  wskazując
nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie wniesienia ponaglenia.
W myśl § 2 tego artykułu ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w
przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie natomiast z
przepisem art. 37 ust 3 Kpa ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem
organu prowadzącego postępowanie, jeżeli natomiast – jak w niniejszej sprawie – nie ma organu
wyższego stopnia, do organu prowadzącego postępowanie.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest  uzasadnione.


