
UCHWAŁA NR XXVII/279/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 1 marca 2017 r. 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 2016r. poz. 446 z późn. zm) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Branice, po rozpatrzeniu skargi z dnia 1 marca 2017r. na działalność Wójta Gminy Branice 
w zakresie braku interwencji w sprawie zaorywania dróg polnych oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/279/17

Rady Gminy Branice

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 01.03.2017r. wpłynęła skarga  na Wójta gminy Branice, w której to skardze, skarżący  podnosi iż 
mimo wielu pism kierowanych do Wójta Gminy Branice, Wójt nie podjął działań w zakresie zaorywania dróg 
polnych i rowów w obrębie wsi Jakubowice.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało poprzedzone wizją lokalną w obrębie wsi Jakubowice.

Skarżący wskazał problematyczne miejsca oraz przedstawił swoje negatywne stanowisko do otrzymanych od 
Wójta Gminy Branice odpowiedzi pisemnych.

Odnosząc się do przedmiotowej skargi komisja posiłkowała się materiałami, które do tej pory były 
przedmiotem prowadzonych postępowań w tym pism skarżącego. Na ich podstawie określono problematyczne 
miejsca w obrębie miejscowości Jakubowice:

1. droga przy działce 115/2- w części zaorana- było to nowe zgłoszenie podczas prowadzonej wizji lokalnej. 
W tej sprawie zostanie wszczęte postępowanie celem wyjaśnienia sytuacji oraz doprowadzenia to zgodności stanu 
faktycznego ze stanem prawnym.

2. działka 70/1- jest to działka rolna nie droga polna. W chwili obecnej kończy się postępowanie w tej sprawie. 
Stan faktyczny zgodny ze stanem prawnym zostanie przywrócony do końca 2017r.

3. droga oznaczona jako działka nr 63-  przywrócona na odcinku działek 29-30 w pozostałym odcinku droga 
nienaruszona.

4. droga nr 103- droga w stanie umożliwiającym normalne korzystanie- brak nieprawidłowości.

5. droga przy nr 101-  dokonano przywrócenia drogi i droga może być użytkowana bez przeszkód. Jest to efekt 
podjętych rozmów z rolnikiem przez pracowników Urzędu Gminy i Wójta jak również prac komisji rolnej 
w 2016r.

6. droga przy działce 102-  dokonano przywrócenia drogi i droga może być użytkowana w sposób normalny. 
Jest to efekt podjętych rozmów z rolnikiem przez pracowników Urzędu Gminy i Wójta jak również prac komisji 
rolnej w 2016r.

7. droga przy działce 133/32- było to nowe zgłoszenie. Stwierdzono zaoranie drogi. W tym przedmiocie 
zostanie podjęte postępowanie mające na celu wyeliminowanie tego problemu.

8. rów odwodnieniowy przy działce 140/28. Sprawa obecnie jest  w toku. Sprawa ta była przedmiotem 
postępowania prowadzonego w 2016r. przez komisję rolną. Jak wynika z informacji udzielonej przez 
Przewodniczącego komisji rolnej Pana Pawła Kopeczek, rolnik zobowiązał się do odtworzenia części zaoranego 
rowu.

W odpowiedzi na zapytanie skarżącego w sprawie zaorywania rowów, informacji udzielił Pan Tadeusz 
Zapotoczny. Przedstawił on zapisy na mapie z których wynika położenie rowów melioracyjnych      w Gminie 
Branice. Problemem jest to że zaorywane rowy to nie rowy melioracyjne a rowy odwodnieniowe których nie ma 
na mapach i stąd pojawia się problem  z egzekwowaniem  naruszeń w tym przedmiocie. Uczulił on również na 
to, iż rolnicy powinni dbać o prawidłowy stan rowów, gdyż w przypadku większych opadów i braku sprawnego 
systemu odwodnieniowego następuje  powstawanie szkód  w postaci zalań           i podstopień upraw. Stwierdził 
iż praktycznie każda droga polna w swym położeniu kartograficznym obejmuje rów odwodnieniowy i fakt 
braku takiego odzwierciedlenia na mapie nie jest powodem do uznania iż takiego rowu tam nie ma czy 
nie powinno być. Inną rzeczą jest to że niestety rolnicy dokonują czynności których efektem jest zaoranie 
rowów.

Sprawa zaorywanych rowów jest problemem złożonym z którym gmina próbuje się uporać. Widoczne są 
działania Wójta zmierzające do wyeliminowania tego problemu. Jak wykazała również wizja lokalna sprawa 
jest poważna i każdorazowo można doszukać się nieprawidłowości w działaniu rolników poprzez zaorywanie 
dróg polnych i rowów-  stwierdzono kolejne naruszenia które będą przedmiotem prowadzonych postępowań. Na 
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uwagę zasługuje również fakt iż stwierdzenie naruszenia w okresie kiedy nastąpiło już obsianie danego odcinka 
drogi, rowu, działki nie może spowodować konieczności przywrócenia do stanu pierwotnego od razu, 
natychmiast ponieważ takie działanie naruszałoby przepisy prawa i naraziłoby Urząd na odpowiedzialność 
wynikającą z art. 415 kodeksu cywilnego a tym samym konieczność poniesienie kosztów niewspółmiernych do 
uzyskanych korzyści.

Dokonana analiza materiałów poprzedzona wizją lokalną, wyjaśnienia pracownika Urzędu Gminy oraz 
informacje zebrane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, nie wykazały  nieprawidłowości 
w działaniu lub zaniechaniu działania przez Wójta w przedmiocie zaorywania dróg polnych   i rowów. 
W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną
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