
UCHWAŁA NR XIV/117/19
RADY GMINY BRANICE

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 lipca 2019r. na działalność Wójta Gminy Branice.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 506 z późn. zm) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Branice, po rozpatrzeniu skargi z dnia 12 lipca 2019r. na działalność Wójta Gminy Branice 
dotyczącej brak realizacji umowy na przyłącz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice oraz po zapoznaniu 
się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice, zobowiązując go do przesłania 
Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice

Bogusława Dyląg
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Załącznik do uchwały Nr XIV/117/19

Rady Gminy Branice

z dnia 16 września 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 12.07.2019r. do Rady Gminy Branice wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy Branice 
w postaci braku realizacji umowy  budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości należącej do 
skarżącej.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające od zwołania posiedzenia 
w dniu 25.07.2019r.

Podczas posiedzenia  skarżąca wskazała iż przyłącze kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonej 
w miejscowości Branice, której jest właścicielem, zostało ujęte na etapie projektowania i ujęto go               
w dokumentacji projektowej. Skarżąca podnosiła  iż zauważając postępy prac przy tej inwestycji                
w miejscowości Branice oraz brak prac w realizacji podpisanej umowy o dokonanie przyłącza do swojej 
nieruchomości, podjęła próby wyjaśnienia tego faktu   w Urzędzie Gminy, co kończyło się sugestiami         
o dobrowolną rezygnację z przyłącza kanalizacyjnego. Na wniosek z dnia 26.03.2019r. skierowanego do Wójta 
Gminy Branice   w sprawie wskazania terminu realizacji inwestycji, otrzymała odpowiedź w dniu 17.04.2019r. 
o braku możliwości wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Powodem braku możliwości wykonania przyłącza 
jest cofnięcie zgody właściciela sąsiedniej działki nr 920/2 na wykonywanie prac na jego działce,  a takie prace 
były założone w pierwotnym planie. Z uwagi na fakt cofnięcia zgody właściciela  działki 920/2 konieczne było 
szukanie rozwiązań, jakie ze względów technicznych                     i ekonomicznych mogłyby być zastosowane. 
Urząd Gminy prowadził rozmowy ze wszystkimi stronami postępowania jednak nie udało się pierwotnie 
rozwiązać problemu a tym samym nie było możliwości wykonania wstępnie zaplanowanych prac. Urząd Gminy 
Branice podjął  działania zmierzające do określenia potencjalnych kosztów zmian   w planie inwestycji poprzez 
prowadzenie przyłącza z innego miejsca celem uniknięcia problematycznej działki lub zastosowania 
rozwiązania poprzez  używania przydomowego szamba.   Wstępny koszt zmian w planie inwestycji, określono 
na poziomie ok. 200tyś zł. Dodatkowo z uwagi na przepisy prawa obowiązujące  w tego typu inwestycjach , 
wszelkie zmiany doprowadziłyby do wydłużenia czasu inwestycji i stanowiłby bezpośrednie zagrożenie dla 
terminowości jej wykonania co z pewnością miałoby negatywne skutki dla Gminy i jej mieszkańców. Drugie 
rozwiązanie (budowa przydomowego szamba) zostało zanegowane przez skarżącą, która wskazała brak 
ekonomiczności  w takim rozwiązaniu.

W celu zapoznania się ze wszystkimi argumentami stron, Komisja wyznaczyła kolejny termin posiedzenia na 
12.08.2019r. oraz  zaprosiła właścicielkę działki 920/2.

W dniu 30.07.2019r. skarżąca została poinformowana o terminie rozpatrzenia skargi na najbliższej 
planowanej sesji Rady Gminy Branice w dniu 16.09.2019r. W dniu 12.08.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji na które przybyła  skarżąca, niestety nie przybyła właścicielka nieruchomości 920/2. 
Z uwagi na brak możliwości wysłuchania stron oraz idąc za sugestią Pani Kierownik Referatu Budownictwa 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Branice, Komisja odroczyła na inny 
termin podjęcie decyzji  w sprawie, celem przeprowadzenia przez Urząd Gminy rozmów z właścicielką 
problematycznej działki.  Jednocześnie Komisja zobowiązała Panią Kierownik Referatu  o  niezwłoczne 
poinformowanie Komisji w przedmiocie i efekcie rozmów. Podjęcie rozstrzygnięcia na tym etapie nie było 
możliwe. W dniu 21.08.2019r. do Komisji wpłynęła opinia przesłana przez skarżącą, która to opinia 
wskazywała na brak możliwości zastosowania rozwiązania           w postaci przydomowego szamba. Pismem  
z dnia 3.09.2019r. Komisja poinformowała strony                         o wyznaczeniu posiedzenia Komisji na dzień 
11.09.2019r. W dniu 11.09.2019r. odbyło się posiedzenie Komisji na którym ustalono że Wójt prowadził 
mediacje   i rozmowy pomiędzy stronami uczestniczącymi  w przedmiocie skargi  ale również  w celu realizacji 
przedmiotowej umowy Wójt Gminy Branice wystąpił  w dniu 4.09.2019r.  z wnioskiem do Starosty 
Głubczyckiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury 
kanalizacyjnej.

Komisja analizując całość dokumentacji w sprawie stwierdza, iż skarga na działalność Wójta Gminy Branice 
z dnia 12.07.2019r. jest bezzasadna. Wójt Gminy Branice podpisał umowę na wykonanie przyłącza kanalizacji 
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sanitarnej uwzględniając stan faktyczny  i udzielone zgody mieszkańców. Zmiana stanowiska jednej ze stron 
nie była efektem nieprawidłowego działania lub zaniechania działania Wójta Gminy Branice a wynikała jedynie 
z okoliczności na które Wójt nie miał wpływu. Podjęcie rozmów, mediacji i negocjacji przez Wójta również 
wskazuje iż dochowano podstawowych zasad współżycia społecznego celem uniknięcia negatywnych skutków 
wdrożenia ewentualnych postępowań, które               w efekcie mogą doprowadzić do powstania kosztów dla 
stron postępowania i mieszkańców. W związku                 z brakiem możliwości polubownego załatwienia 
sprawy Wójt wystąpił na drogę administracyjną kierując stosowny wniosek do Starosty Głubczyckiego w celu 
realizacji przedmiotowej umowy. Dlatego też, mając na uwadze iż inwestycja w postaci budowy kanalizacji 
sanitarnej  w miejscowości Branice nie została ukończona, a dodatkowo działania Wójta zmierzają do 
wykonania przedmiotowej umowy lub rozwiązania problemu,  należy stwierdzić iż skarga na działalność Wójta 
Gminy Branice w przedmiocie braku realizacji umowy na podłączenie kanalizacji sanitarnej skarżącej, jest 
bezzasadna. Zasadność skargi  a tym samym uznanie bezczynności lub niewłaściwego działania Wójta, 
mogłaby być  uznana                     w przypadku braku realizacji podpisanej umowy w wyniku bezczynności  lub 
niewłaściwego działania organu. Na tym etapie zarówno stan faktyczny (prowadzenie  inwestycji) jak  
i podejmowane działania przez Wójta nie wskazują zaniechania, niewłaściwego działania  lub działania 
niezgodnego   z prawem co można by było traktować jako przesłanki do uznania skargi za zasadną.

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedmiotowej  uchwały jest zasadne.

POUCZENIE: Zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Rada Gminy 
Branice informuje, że wskutek uznania skargi za bezzasadną, jeśli Skarżący ponowni ją bez wskazania nowych 
okoliczności – wówczas Rada Gminy Branice może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej) 
nanosząc odpowiednią adnotację    w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego.
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