
UCHWAŁA NR XXIII/177/2017
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w związku  z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administarcyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Zarządu Ludowego Zespołu Sportowego "RADAWIE" na bezczynność 
Wójta Gminy Zębowice w sprawie wyposażenia boiska sportowego w Radawiu w kontener sanitarny.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Poucza się o treści art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), który stanowi, że  w przypadku  gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana 
za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zębowice

Gabriela Buczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/177/2017

Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

17 maja 2017 r. do Urzędu Gminy w Zębowicach wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka nr 
PN.II.1411.43.2017.AW przekazujące według właściwości do rozpatrzenia Radzie Gminy Zębowice skargę 
Zarządu Ludowego Zespołu Sportowego "RADAWIE" z 8 maja 2017 r.

W skardze tej wskazuje się na bezczynność Urzędu Gminy w Zębowicach uniemożliwiającą wykonanie założeń 
funduszu sołeckiego na 2016 r., a zawodnikom LZS Radawie i drużyn przyjezdnych rozgrywających mecze na 
boisku LZS nie pozwalającą na korzystanie z zakupionego sprzętu. Chodzi o oddanie do użytku kontenera 
sanitarnego.

W myśl art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych 
organów właściwych do rozpatrzenia skarg rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
zadań lub działalności wójta. W wymienionym piśmie Wojewoda Opolski wskazuje m.in., że zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.), należy do zadań własnych gminy. Oznacza to, że ustawienie na 
boisku piłkarskim kontenera sanitarnego, potrzebnego lokalnemu zespołowi sportowemu, jest zadaniem wójta jako 
organu wykonawczego gminy.

Zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje działalność wójta. Realizując 
powyższą dyspozycję przepisu Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zębowice w trakcie posiedzenia w dniu 29 maja 
2017 r. badała zasadność skargi. Odnosząc się do zarzutu bezczynności  w sprawie Waldemar Czaja, Wójt Gminy 
Zębowice, przedstawił harmonogram działań w związku z zadaniem "Zakup i montaż kontenera sanitarnego na 
ogólnodostępnym boisku w miejscowości Radawie". Zgodnie z nim:

- 10 października 2016 r. zawarto umowę na zakup kontenera,

- 18 października 2016 r. wystąpiono o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego,

- 8 grudnia 2016 r. wydana została w/w decyzja,

- 9 grudnia 2016 r. na podstawie tej decyzji zlecono wykonanie mapy do celów projektowych niezbędnej dla 
geodety,

- mapa została wykonana 27 lutego 2017 r. i w tym dniu dostarczony został kontener,

- wobec faktu, że kontener nie posiadał wymaganej dokumentacji, 28 lutego 2017 r. zlecono wykonanie projektu, 
który 20 marca br. został wykonany, zaś 22 marca 2017 r. złożony do uzgodnienia w Sanepidzie,

- 30 marca 2017 r. wpłynęła pozytywna opinia Sanepidu,

- 31 marca 2017 r. wystąpiono o pozwolenie na budowę,

- 24 kwietnia 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę, która uprawomocniła się 12 maja 2017 r.,

- 12 maja 2017 r. zakupiono dziennik budowy i zgłoszono rozpoczęcie robót, przy czym kolejnego zgłoszenia 
wymaga zgoda na odprowadzenie ścieków,

- od 15 maja br. mogą być zatem wykonywane prace budowlane.

Wobec wymienionych faktów Komisja Rewizyjna nie stwierdziła, by w sprawie miała miejsce bezczynność 
Wójta Gminy, w związku z czym skargę należy uznać za bezzasadną.
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Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 par. 
3 w związku z art. 238 par. 1  kpa.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Buczek

Zębowice
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