
UCHWAŁA Nr XXX1./A4..Q./18 r. 
Rady Gminy Brudzeń Duży 

z dnia .Q.k.k.W.O^iUQ. $X) Ji$ ̂

w sprawie skargi na Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi 
zmianami),  oraz art. 229 pkt 3 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z pózn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu 
Dużym uchwala co następuje:

§1
Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Brudzeń Duży

1 zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie 
zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Brudzeń Duży uznała skargę za 
bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży do 
powiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącym 
odpisu niniejszej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Rady Gminy .
Nr.XYX J.I%%Qj.Ilz  dnia C7 i| K Mft (¿19|#

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brudzeń Duży 
rozpoznała skargę złożoną przez p . p ‘ ‘ ‘ ~ 1 na Wójta Gminy.

W  dniu 6 marca 2018 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy w Brudzeniu 
Dużym skarga na Wójta Gminy .

Jak wynika z treści w/w pisma w sierpniu 2016 r. wpłynął wniosek do Wójta Gminy o 
przywrócenie granic dróg gminnych , nr 100 obręb Bądkowo Rumunki i drogi gminnej nr 195 
obręb Turza Wielka. Pismem z dnia 20 sierpnia 2016 r. wnioskodawcy zostali poinformowani, 
że sprawa odciągnie się w czasie z uwagi na przywrócenie granic przez geodetę. W piśmie 
zostali również poinformowani, że droga gminna nr 100 „weszła”
w działkę rolną nr 95 obręb Bądkowo Rumunki, która stanowi własność wnioskodawców. 
Ponadto droga nr 195 "wchodzi „w działki rolne 205/1 i 205/3 obręb Turza Wielka .które 
również stanowią własność wnioskodawców.
Jak wynika z powyższego pisma zainteresowani przychodzili do Urzędu Gminy w Brudzeniu 
Dużym w powyższej sprawie, jak również niejednokrotnie kontaktowali się telefonicznie . 
Pomimo wszystko ze strony urzędu nie było żadnej reakcji.

W  dalszej części pisma skarżący informują, że w dniu 12 lutego 2018 r. wpłynęła do 
Pana Wójta skarga na opieszałość w załatwieniu sprawy przez wyznaczonych przez p. Wójta 
pracowników Urzędu Gminy -  -  -  i. , . -

Również nie ma żadnej reakcji w celu załatwienia powyższej sprawy.

Skarżący również zwrócili uwagę na poruszoną w piśmie sprawę dotyczącą 
„obniżenia podatku rolnego tych działek co droga gminna się przesunęła, też nie ma żadnej 
reakcji”.

Jednocześnie informują, że w miesiącu wrześniu 2017 r.
podjęła się załatwienia sprawy dotyczącej wycinki lip rosnących przy drodze 

Gminnej nr 27 obwód Bądkowo Rumunki, które zagrażają bezpieczeństwu osób 
znajdującym się w pobliżu , jak również budynkom mieszkalno -  inwentarskim. Sprawa nie 
została załatwiona do chwili obecnej.

Ponadto informują, że w dniu 12 lutego 2018 r. wpłynęło pismo do p. Wójta w 
sprawie poszerzenia drogi gminnej nr 27 obręb Bądkowo Rumunki. W  odpowiedzi 
zainteresowani zostali poinformowani, że stan prawny powyższej drogi jest nieuregulowany, i 
nie wiadomo kiedy będzie , jak również, czy istnieje możliwość jej poszerzenia. Zdaniem 
skarżących należy dokonać przesunięcia drogi w głąb ich działki nr 78, z uwagi na to , iż róg 
domu znajduje się 50 cm. od drogi i nie ma możliwości przejazdu kombajnem.

W  piśmie zwrócili uwagę, że w dniu 21 lutego 2018 r. Pan Wójt z p.
po ich interwencji dokonali wizji lokalnej i nie poinformowali 

zainteresowanych o sposobie załatwienia sprawy.

W  trakcie rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją oraz 
wyjaśnieniami udzielonymi przez Wójta Gminy, stwierdziła , co następuje:

W  wyjaśnieniu dotyczącym powyższej skargi Wójt Gminy poinformował, że odpowiedź 
na skargę dotyczącą pracowników Urzędu Gminy Brudzeń Duży,

' ~ ‘ ‘ . ................  .......... J została wysłana w dniu 8
marca 2018 r. do skarżących.



Poinformował także, że odbył wizję lokalną w dniu 21. 02.2018 r. jak również otrzymał
wyjaśnienia na piśmie ~ ~ ................  z dnia 23 .02.2018 r. i ~

1' z dnia 21.02.2018 r. dotyczące przedmiotowej sprawy.

Ustalił, że w odpowiedzi Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym na wezwanie skarżących z 
dnia 12.02.2018 r. dotyczące uregulowania stanu prawnego drogi gminnej będącej we 
władaniu Gminy , działka ewidencyjna nr 27 położona w miejscowości Bądkowo Rumunki.

Pismem wyjaśniającym z dnia 26.02.2018 r. skarżący zostali poinformowani, iż droga 
jest w nieuregulowanym stanie prawnym.

W  celu wyjaśnienia sprawy Wójt poinformował, że w dniu 5.03.2018 r. wystąpiono z 
wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o potwierdzenie prawa własności na dzień 
01.01.99 r. nieruchomości zajętej pod drogę publiczną gminną działka ewid. Nr 27 w m. 
Bądkowo Rumunki o pow. 5400 m2 droga nr(310504 nowy 290304 W )granica województwa 
(Czartowo)- Bądkowo Rumunki zgodnie z Uchwałą Nr 69/XVII/88 Gminnej Rady Narodowej 
w Brudzeniu Dużym z dnia 29.01.1988r.

W  dniu 13 marca 2018 r. wpłynęło do Urzędu Gminy zawiadomienie Wojewody 
Mazowieckiego SPN-P.7533.78.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia 
nabycia przez Gminę Brudzeń Duży prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną -  
część drogi gminnej Nr 310504 granica województwa Bądkowo Rumunki celem wywieszenia 
na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, w dniach od 13 marca do 27 marca br. w siedzibie 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura -Placówka Zamiejscowa w Płocku, w 
Starostwie Powiatowym w Płocku oraz w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym. Po tym 
terminie jeśli nie będzie uwag lub zastrzeżeń zostanie wydana przez Wojewodę 
Mazowieckiego stosowna decyzja celem potwierdzenia własności gruntu zajętego pod drogę 
na rzecz Gminy Brudzeń Duży.

W  związku z zaistniałymi problemami, opisanymi przez skarżących Wójt Gminy 
zobowiązał się zlecić geodezyjne wytyczenie fragmentu działki Nr 100 o przeznaczeniu 
drogowym w m. Bądkowo Rumunki oraz fragmentu działki Nr 195 o przeznaczeniu 
drogowym w m. Turza Wielka będących w bezpośrednim sąsiedztwie z działkami 
stanowiącymi własność ~
Dodał, że w tym wyjątkowym przypadku oraz z uwagi na brak możliwości ustalenia punktów 

odniesienia w terenie, a także zmiany układu przestrzennego działek rolnych oraz układu 
drogowego w stosunku do pierworysów mapy, koszty opracowania geodezyjnego zostaną 
pokryte z budżetu Gminy

W  kwestii zobowiązań podatkowych, w tym zaległości ciążących na skarżących Wójt 
poinformował o możliwości odroczenia podatku rolnego, rozłożenia zaległości na raty lub 
umorzenia. Podkreślił, że postępowanie egzekucyjne wobec Nich zostało umorzone.

Wobec problemu podnoszonego przez skarżących, dotyczącego wycinki drzew Wójt 
stwierdził, że istnieje możliwość udzielenia pomocy skarżącym. Dodał, że Urząd Gminy jest 
na etapie wyboru firmy do realizacji zadania wycinki drzew na terenie całej Gminy, 
przewiduje się realizację zadania do końca miesiąca marca 2018 r.

Reasumując, Rada Gminy podtrzymuje decyzję Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Brudzeń Duży, uznając skargę za bezzasadną, gdyż skarżący otrzymywali odpowiedź na 
wniosek z dnia 03.08.2016 r. w terminie ustawowym, czyli 22.08.2016 r. Do kwestii 
pozostałych zarzutów zawartych w skardze Rada Gminy uznała je również za bezzasadne , 
gdyż skarżący odpowiedź na skargę skierowaną do Wójta otrzymali w terminie ustawowym, 
w której Wójt pozytywnie ustosunkował się do wniosków w niej zawartych.



Pouczenie z art. .239 Kodeksu postępowania administracyjnego:

W  przypadku , gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia , została uznana za 
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę , a skarżący 
ponowili skargę bez wskazania nowych okoliczności -  organ właściwy do jej 
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 
adnotacją w aktach sprawy -  bez zawiadomienia skarżącego.


