Uchwała Nr II/13/2010
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego –
(tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi Pana Piotra Gondek na działanie Wójta Gminy Jedlińsk
w oparciu o posiadane informacje skargę uznaje się za niezasadną.

§ 2.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy rozpatrywała skargę Pana Piotra Gondek na działania
Wójta Gminy Jedlińsk na posiedzeniu w dniu 09 grudnia br.
Skarżący zarzuca Wójtowi wkroczenie i naruszenie swojej własności na działce Nr 169,
poprzez nasypanie żwiru przez pracowników Urzędu Gminy w Jedlińsku wykonujących
posadowienie rury przepustowej w rowie.
Komisja wysłuchała wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy: inspektora Pana Michała
Surusa oraz Sekretarza Gminy Pana Włodzimierza Dłużewskiego. Prace prowadzone w dniu
16 listopada br. miały na celu utrzymanie przejezdności drogi powszechnego użytkowania
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 215 na której wymieniano przedmiotowy
przepust. Działka gruntu o powierzchni 0.42 ha oznaczona w ewidencji gruntów Nr 215,
położona w miejscowości Wierzchowiny, obręb ewidencyjny Wierzchowiny jest drogą
powszechnego użytkowania mieszkańców tej wsi. Droga sąsiaduje z nieruchomością , która
do października 2006 r. była własnością Pani Zofii Gondek , a obecnie stanowi własność Pana
Piotra Gondek, syna Zofii( jedna z działek to działka Nr 169). Droga stanowiąca działkę
o Nr ewidencyjnym 215 w Wierzchowinach nie stanowi drogi gminnej , ani nie jest zaliczona
do żadnej innej kategorii dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach
publicznych. Gmina Jedlińsk jest zarządcą działki będącej drogą. Jej tytuł wynika z tego, iż
jest samoistnym posiadaczem działki gruntu Nr 215 w Wierzchowinach będącej drogą
powszechnego korzystania ( użytku) przez okolicznych mieszkańców. W Sądzie Rejonowym
w Radomiu toczy się postępowanie o zasiedzenie przedmiotowej drogi przez Gminę Jedlińsk.
Remont przepustu przeprowadzony został na Cieku Wierzchowińskim i służył udrożnieniu
przepływu wody pod drogą Nr 215 będącą w Zarządzie Gminy Jedlińsk i pomiędzy rowami
melioracyjnymi Nr 159 i 656 będących w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Warszawie-Oddział Radom. Wymiana przepustu była niezbędna do
prawidłowego utrzymania stosunków wodnych.
Podczas wykonywania prac nie doszło w żaden sposób do wtargnięcia na działkę Nr 169
będącej własnością Pana Piotra Gondek zam. Kruszyna, nie miało miejsca żadne naruszenie
własności, ani nasypanie żwiru na działkę Nr 169. Wszystkie czynności związane
z posadowieniem w dniu 16 listopada br. rury przepustowej miały miejsce na działce 215
będącej w zarządzie Gminy Jedlińsk.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznała skargę za niezasadną i przygotowała
projekt uchwały w tej sprawie na najbliższą sesję .
Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2010 r. podjęła uchwałę nr II/13/2010 w sprawie
rozpatrzenia skargi –podtrzymując stanowisko Komisji o niezasadności skargi.

