
 

U c h w a ł a    Nr   XXIII/131/12 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 26 listopada 2012r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 

poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. , Nr 102, poz. 1055, Nr 

116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  z 2005r. nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 

1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 

138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458., 

z 2009r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241 z  2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679,  Nr 134 

poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz.567)  w związku z art. 229 pkt. 3 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, 

poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692  z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 

i Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501, Nr 

216, poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700,  

z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106. poz. 622, Nr 186, poz. 110 oraz 

z 2012r. poz. 1101) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:  

 

 § 1. 1. Skargę p. K.T. i p. M.T. zam. w Dobrej  

z dnia 23.10.2012r. dotyczącą decyzji Wójta Gminy Strzeleczki umarzających  

postępowanie w sprawie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

dla zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 409 do nieruchomości na  

ul. Prudnickiej w Dobrej uważa się za bezzasadną i oddala w całości.. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 

i zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania niniejszej 

uchwały skarżącym. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXIII/131/12 

Rady Gminy Strzeleczki z dnia  

26 listopada 2012r.r. 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

uznania za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Strzeleczki, skierowaną do Rady 

Gminy w dniu 26.10.2012r. p. K.T i p. M.T., zam. w Dobrej jako do organu po-

wołanego zgodnie z art. 228 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego do 

rozpatrywania skarg na wójta.  

 
I. Stan faktyczny. 

W dniu 26 października 2012r. do Rady Gminy Strzeleczki wpłynęła skarga p. K.T. i p. M. T. 

zam. w Dobrej jako do organu powołanego zgodnie z art. 228 pkt. 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego do rozpatrywania skarg na wójta. Skarga dotyczy decyzji Wójta Gminy 

Strzeleczki umarzających postępowanie w sprawie wniosków o wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy dla zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 409 do nieruchomości na ul. 

Prudnickiej w Dobrej. 

Skarga została przekazana do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną, która na posiedzeniu 

w dniu 13 listopada 2012r. zapoznała się: 

- ze skargą państwa K.T. i M.T. zam. w Dobrej z dnia 23.10.2012r. na działania Wójta w za-

kresie nie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wykonanie zjazdu publicznego z drogi 

wojewódzkiej do nieruchomości przy ul. Prudnickiej w Dobrej, 

- z wyjaśnieniem Wójta z dnia 09.11.2012r. w sprawie powyższej skargi, 

- decyzją Wójta Gminy Strzeleczki Nr WZ.6730.31.2011 z dnia 27.12.2011r. o warunkach za-

budowy dla rozbudowy i przebudowy budynku gospodarczego oraz zmiany sposobu użytko-

wania tego budynku na działce nr 615 ark. 10 w Dobrej wraz z załącznikiem graficznym, 

 - decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich  Nr ZDW-WD-ap-4031/119/2011 z dnia 11.08.2011r. 

uzgadniającą przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego na publiczny, 

- wyjaśnieniami ustnymi udzielonymi przez uprawnionego urbanistę p. S.B., 

inspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Strzeleczki  

p. Teofila Knurę i obecnego na posiedzeniu skarżącego p. M.T.. 

 

II. Opinia komisji. 

 

Komisja Rewizyjna na podstawie powyższego ustaliła, że Wójt zachował wszelkie przepisy 

wymagane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  przy opracowywaniu 

i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla rozbudowy i przebudowy budynku gospodar-

czego oraz zmiany sposobu użytkowania tego budynku na działce nr 615 ark. 10 w Dobrej, na 

wniosek państwa K. i M. T. zam. w Dobrej. Od tej decyzji strony się nie odwołały. Decyzja 

jest prawomocna. 

Uprawniony urbanista p. B. wyjaśniła, że wnioski skarżących z dnia 14.03.2012r.  

i z dnia 12.06.2012r. dotyczyły wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nowego zjazdu  

z drogi publicznej do nieruchomości na ul. Prudnickiej w Dobrej. Wnioski zostały rozpa-

trzone i w obu przypadkach Wójt zasadnie wydał decyzje umarzające postępowanie (odpo-

wiednio - z dnia 30.04.2012r. i z dnia 10.07.2012r.). Skarżący nie odwołali się od tych decy-

zji. Realizacja tych wniosków leży w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej skarżący p. M.T. został  powiadomiony, że  

w celu zrealizowania budowy nowego zjazdu z dogi publicznej musi uzyskać zgodę Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu na lokalizację nowego zjazdu. Konieczne jest więc rozpoczęcie 



ponownie procedury złożenia wniosku do ZDW wraz z niezbędną dokumentacją. Ta proce-

dura nie podlega przepisom o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a ustawie o 

drogach. 

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień wniesionych do protokołu  

Komisja Rewizyjna uznała działania Wójta w zakresie wydania decyzji umarzających postę-

powanie w sprawie wniosków państwa K. i M. T. za prawidłowe i zgodne  

z obowiązującymi przepisami i jednogłośnie podjęła uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną 

i odrzuceniu jej. 

 

III. Rada Gminy po zapoznaniu się z powyższym w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 

zgodną z opinią Komisji Rewizyjnej  i uznała skargę za bezzasadną.  

 


