UCHWA A NR 321/13
Rady Gminy Opatówek
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia#alno%& Wójta Gminy Opatówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w zwi zku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks post(powania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Rada Gminy
Opatówek uchwala, co nast(puje:

§ 1. Uznaje si( za bezzasadn skarg( z dnia 04 lipca 2013 r., wniesion do Wojewody
Wielkopolskiego przez pp. Artura i Mariol( Folty6skich na bezczynno78 Wójta Gminy
Opatówek, z przyczyn okre7lonych w za9 czniku do niniejszej uchwa9y.

§ 2. Uchwa9a wchodzi w :ycie z dniem podj(cia.

Za9 cznik do Uchwa9y Nr 321/13
Rady Gminy Opatówek
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Uzasadnienie do uchwa#y Nr 321/13
Artyku9 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks post(powania
administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r, poz.267) zobowi zuje organ w9a7ciwy do za9atwienia
skargi bez zb(dnej zw9oki, nie pó>niej jednak ni: w ci gu miesi ca. Z kolei art. 231 cyt.
wy:ej ustawy wskazuje, :e je:eli organ, który otrzyma9 skarg(, nie jest w9a7ciwy do jej
rozpatrzenia, obowi zany jest niezw9ocznie, nie pó>niej jednak ni: w terminie siedmiu dni
przekaza8 j w9a7ciwemu organowi, zawiadamiaj c równocze7nie o tym skar: cego, albo
wskaza8 mu w9a7ciwy organ.
W dniu 12 lipca 2013 r. wp9yn(9o do Rady Gminy Opatówek pismo Wojewody
Wielkopolskiego znak: KN-I.1411.44.2013.14 z dnia 10 lipca 2013 r., którym Wojewoda
przekaza9 - wed9ug w9a7ciwo7ci- skarg( Pa6stwa Artura i Marioli Folty6skich na dzia9alno78
Wójta Gminy Opatówek.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu post(powania administracyjnego( dalej k.p.a.)
w9a7ciwym do rozpatrzenia skargi dotycz cej zada6 lub dzia9alno7ci wójta jest rada gminy. Z
przepisów art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2013r., poz. 594) wynika, :e rada gminy kontroluje dzia9alno78 wójta [...], powo9uj c w tym
celu komisj( rewizyjn .
Z aktami sprawy dot. skargi zapozna9a si( Komisja Rewizyjna Rady Gminy Opatówek
w dniu 24 lipca br. Wys9ucha9a wyja7nie6 wójta Gminy Opatówek p. Sebastiana Ward(ckiego
i stwierdzi9a nast(puj cy stan faktyczny.
W dniu 08 maja 2012 r. do Urz(du Gminy w Opatówku pp. Artur i Mariola Folty6scy
z9o:yli wniosek o dokonanie podzia9u nieruchomo7ci oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia9ka nr 15 po9o:onej w obr(bie ewidencyjnym Cienia Folwark, gm. Opatówek wed9ug
za9 czonego projektu podzia9u.
Wójt Gminy pismem z dnia 21 maja 2012 r. nr RGF.6831.9.2012, z uwagi na du:
ilo78 wniosków oczekuj cych na za9atwienie, powo9uj c si( na art. 36 § 1 K.p.a., termin
za9atwienia wniosku pp. Folty6skich przed9u:y9 do dnia 29 czerwca 2012 r.
W zwi zku z informacj uzyskan ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu o tocz cym
si( post(powaniu dotycz cym ustalenia stanu prawnego granicy drogi gminnej, stanowi cej
dzia9k( nr 84 po9o:on w obr(bie ewidencyjnym Cienia Pierwsza, gm. Opatówek, na
podstawie art. 7 K.p.a. Wójt Gminy wskaza9 nowy termin za9atwienia sprawy do dnia 31
sierpnia 2012r.,zawiadamiaj c o tym pp. Folty6skich pismem z dn. 25 czerwca 2012 r.
W dniu 27 czerwca 2012 r. do Urz(du Gminy w Opatówku wp9yn(9a decyzja Starosty
Kaliskiego nr GG.6620.1964.2012 z dn. 22 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia do
operatu ewidencji gruntów i budynków obr(bu Cienia Folwark, gm. Opatówek dzia9ki nr 227
o pow. 0,0414 ha i wykazania Gmin( Opatówek, jako osob( w9adaj c tym gruntem.
Przedmiotowa decyzja sta9a si( ostateczna w dniu 12 lipca 2012 r.
W zwi zku z ww. decyzj oraz wnioskiem pp. Folty6skich z dnia 08 sierpnia 2012 r. ( data
wp9ywu: 09.08.2012r.), Wójt Gminy pismem z dn. 14 sierpnia 2012 r. wezwa9 pp.
Folty6skich do uzupe9nienia wniosku o podzia9 dzia9ki nr 15 po9o:onej w obr(bie
ewidencyjnym Cienia Folwark, gm. Opatówek o 5 egzemplarzy aktualnej mapy z projektem
podzia9u, wyznaczaj c na t czynno78 termin 7 dni. W pi7mie tym zastrzeg9, :e w przypadku
braku uzupe9nienia wniosku, sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.
Pa6stwo Folty6scy, pismem z dnia 22 sierpnia 2012 r. ( data wp9ywu: 23.08.2012r.)
odmówili uzupe9nienia wniosku o aktualne mapy z projektem podzia9u.
Wobec powy:szego pismem z dnia 12 wrze7nia 2012 r. Wójt Gminy zawiadomi9
wnioskodawców - pp. Folty6skich, na podstawie art. 9, art. 64 § 2 K.p.a. o pozostawieniu
wniosku o podzia9 nieruchomo7ci bez rozpatrzenia.

W dniu 09 pa>dziernika 2012r. do Urz(du Gminy w Opatówku wp9yn(9o pismo
Samorz dowego Kolegium Odwo9awczego w Kaliszu nr SKO-4212/175/12 z dnia 05
pa>dziernika 2012 r. o przes9anie akt sprawy pp. Folty6skich w zwi zku ze z9o:onym
za:aleniem dot. nieza9atwienia sprawy w terminie przez Wójta Gminy Opatówek.
Samorz dowe Kolegium Odwo9awcze w Kaliszu, postanowieniem nr SKO4212/175/12 z dnia 18 pa>dziernika 2012 r., zarzuci9o Wójtowi Gminy naruszenie zasady
post(powania wynikaj ce z art. 7, 8, 9 K.p.a. Ponadto wyznaczy9o miesi(czny termin do
rozpoznania sprawy z uwagi na konieczno78 przeprowadzenia post(powania wyja7niaj cego.
Wójt Gminy Opatówek, pismem z dnia 21 listopada 2012 r. wezwa9 pp. Folty6skich
do uzupe9nienia wniosku o podzia9 nieruchomo7ci oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dzia9ka nr 15 po9o:onej w obr(bie ewidencyjnym Cienia Folwark, gm. Opatówek o 5
egzemplarzy aktualnej mapy z projektem podzia9u. Poinformowa9 o okoliczno7ciach
maj cych wp9yw na konieczno78 przed9o:enia map i zastrzeg9, :e w przypadku braku
uzupe9nienia, wniosek zostanie bez rozpatrzenia.
Z uwagi na to, :e przepis art. 97 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo7ciami ( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) wymaga
do9 czenia do wniosku o podzia9 nieruchomo7ci mapy z projektem podzia9u - w zwi zku ze
zmian stanu faktycznego nieruchomo7ci, na skutek decyzji Starosty Kaliskiego- a
wnioskodawca odmówi9 przed9o:enia takiej mapy, Wójt Gminy nie móg9 wyda8 decyzji
merytorycznej w sprawie podzia9u nieruchomo7ci.
Zwa:ywszy na z9o:one wyja7nienia Komisja Rewizyjna stwierdzi9a, :e skarga nie jest
zasadna.
Po zapoznaniu si( z dokumentacj sprawy i przeprowadzonej dyskusji na sesji Rady
w dniu 2 sierpnia 2013r. Rada Gminy Opatówek, w g9osowaniu jawnym uzna9a skarg( za
bezzasadn .
Stosownie do art. 237 § 3 o sposobie za9atwienia skargi zawiadomiony zostanie
skar: cy.
Ponadto poucza si(, :e zgodnie z art. 239 §1 cyt. ustawy (K.p.a.) w przypadku gdy
skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zosta9a uznana za bezzasadn i jej bezzasadno78 wykazano
w odpowiedzi na skarg(, a skar: cy ponowi9 skarg( bez wskazania nowych okoliczno7ciorgan w9a7ciwy do jej rozpatrzenia mo:e podtrzyma8 swoje stanowisko z odpowiedni
adnotacj a aktach sprawy - bez zawiadamiania skar: cego.

Za9 czniki-dowody w sprawie:
1. Wniosek pp. Artura i Marioli Folty6skich z dn. 07.05.2012r., wraz z za9 cznikami
(mapa z projektem podzia9u nieruchomo7ci, szkic polowy, protokó9 przyj(cia granic nieruchomo7ci, zawiadomienia
(3) o czynno7ciach przyj(cia przebiegu granic nieruchomo7ci, pismo Starostwa Powiatowego w Kaliszu nr
GG.6641.9.2011 z dn. 16.03.2012r., pismo Starostwa Powiatowego w Kaliszu nr GG.6641.9.2011r. z dn.
06.04.2012r., wypis z rejestru gruntów, mapka ewidencyjna), o dokonanie podzia9u nieruchomo7ci.

2. Pismo Urz(du Gminy w Opatówku nr RGF.6831.9.2012 z dnia 21 maja 2012r. oraz
potwierdzenie odbioru.
3. Pismo Urz(du Gminy w Opatówku (zawiadomienie) nr RGF.6831.9.2012 z dnia 25
czerwca 2012r.oraz potwierdzenie odbioru.
4. Decyzja Starosty Kaliskiego nr GG.6620.1964.2012 z dnia 22 czerwca 2012r.
5. Wniosek pp. Marioli i Artura Folty6skich z dnia 02.07.2012r.
6. Pismo Urz(du Gminy w Opatówku RGF.6831.9.2012 z dnia 05.07.2012r. oraz
potwierdzenie odbioru.
7. Wniosek pp. Artura i Marioli Folty6skich z dnia 08.08.2012r. o wydanie decyzji o
podziale.

8. Pismo Urz(du Gminy w Opatówku nr RGF.6831.9.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
oraz potwierdzenie odbioru.
9. Pismo - wniosek pp. Artura i Marioli Folty6skich z dnia 22.08.2012r.
10. Pismo Urz(du Gminy w Opatówku nr RGF.6831.9.2012 z dnia 11 wrze7nia 2012r.
oraz potwierdzenie odbioru.
11. Pismo Urz(du Gminy w Opatówku (zawiadomienie) nr RGF.6831.9.2012 z dnia 12
wrze7nia 2012r. oraz potwierdzenie odbioru.
12. Pismo Samorz dowego Kolegium Odwo9awczego w Kaliszu nr SKO-4212/175/12 z
dnia 05.10.2012r. dot. za:alenia na nieza9atwienie sprawy w terminie wraz z
za9 cznikiem.
13. Pismo Urz(du Gminy w Opatówku nr RGF.6831.9.2012 z dnia 11 pa>dziernika 2012r.
oraz potwierdzenie odbioru.
14. 14.Pismo Samorz dowego Kolegium Odwo9awczego w Kaliszu - postanowienie nr
SKO-4212/175/12 z dnia 18 pa>dziernika 2012r.
15. Pismo Urz(du Gminy w Opatówku nr RGF.6831.9.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
oraz potwierdzenie odbioru.
16. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.1411.44.2013.14 z dnia 10 lipca 2013 r. z
za9 cznikiem.
17. Pismo Przewodnicz cego Rady Gminy Opatówek nr OAOG.RG.1510.2.2013 z dnia
19 lipca 2013 r.
18. Pismo Wójta Gminy Opatówek nr RGF.6831.9.2012 z dnia 23 lipca 2013 r.

