
UCHWAŁA NR XXIII/134/12 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 19 października 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Sendłaka na działania Wójta. 

Na podstawie art.229 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.) Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z protokółem Zespołu powołanego przez Radę Gminy Adamów skargę Pana Piotra 
Sendłaka załatwia się odmownie i uznaje się za bezzasadną i nie znajdującą uzasadnienia prawnego ani 
faktycznego. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Gminy Adamów z dnia 19 października 2012 r. 

Skarga pana Piotra Sendłaka wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2012r. Rada 
Gminy na sesji w dniu 26 września 2012r. powołała Zespół do wyjaśnienia przedmiotowej skargi. Na 
posiedzeniu zespołu w dniu 10 października 2012r. przewodnicząca zespołu zapoznała z treścią pisma pana 
Piotra Sendłaka z dnia 21.08. 2012r., oraz korespondencją przywoływaną w wyżej wymienionym piśmie 
dotyczącą tej sprawy, a mianowicie; 

- pismo Wójta Gminy skierowane do pana Piotra Sendłak z dnia 11.06.2012r. 

- pismo Piotra Sendłaka skierowane do pana Wójta Gminy z dnia 15.06.2012r. 

- pismo Wójta Gminy skierowane do pana Piotra Sendłaka z dnia 22.06.2012r. 

- pismo Piotra Sendłaka skierowane do pana Wójta Gminy z dnia 4.07.2012r. 

- pismo Wójta Gminy skierowane do pana Piotra Sendłaka z dnia 12.07.2012r. 

Komisja zapoznała się ze stosownymi wyjaśnieniami złożonymi w przedmiocie skargi przez Wójta. 

Wójt wyjaśnił, że nigdy nie podejmował żadnych działań bezprawnych do rodziny Państwa Sendłaków. 
Jego działania miały na celu polubowne załatwienie sprawy co znajduje odbicie w korespondencji między 
stronami, a Wójt kierował się jedynie dobrem Gminy i mieszkańców. Wobec takiego, anie innego 
stanowiska pana Piotra Sendłaka, Wójt skierował sprawy na drogę sądową. 

Radca prawny gminy pan Marek Barcicki przedstawił sytuację prawna w tej sprawie i zapoznał komisję 
z treścią Wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, skierowanego do Sądu 
Rejonowego Wydział Cywilny w Zamościu dotyczącego części działki stanowiącej własność pana Piotra 
Sendłaka , a będącej w samoistnym posiadaniu gminy jako droga gminy oraz zapoznał z projektem pozwu 
o wydanie nieruchomości stanowiącej część drogi gminnej, a zajętej przez pana Piotra Sędłaka. 

Po zapoznaniu z w/wymienioną dokumentacją Komisja stwierdza, że skarga pana Piotra Sendłaka jest nie 
zasadna. Nie dopatrzono się w działaniach Wójta oraz podległych pracowników żadnych naruszeń prawa. 
Skoro pan Piotr Sendłak zarzuca popełnienie przestępstwa to właściwym do rozstrzygnięcia tego sporu jest 
prokuratura i organy ścigania, w zakresie ewentualnego naruszenia przepisów prawa cywilnego i czy żądania 
Wójta Gminy są słuszne rozstrzygnie sąd cywilny. 

W tej sytuacji komisja zaproponowała, aby rada gminy podjęła uchwałę według załączonego projektu. 
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