
UCHWAŁA NR XXXII/272/18 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 6 listopada 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Adamowa na działania Wójta Gminy Adamów 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r., poz.1257) Rada Gminy Adamów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z protokółem doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy 

Adamów powołanej przez Radę Gminy Adamów skargę mieszkańców Adamowa załatwia 

się odmownie i uznaje się za bezzasadną i nie znajdującą uzasadnienia prawnego ani faktycznego 

z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały XXXII/272/l 8 
Rady Gminy Adamów 
z dnia 6 listopada 2018 r. 

Uzasadnienie 

Minister Infrastruktury przesłał pismem z dnia 28 września 2018r DDP.l.052.85.2018. 
AK.l (data wpływu do Urzędu Gminy 8 października 2018r.) skargę dotyczącą przekazania we-
dług właściwości, przekazaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów skargę mieszkańców 
Adamowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. na działania Wójta Gminy Adamów, związane z budową 
drogi gminnej w m. Adamów na działkach o nr ewid. 120/1, 123,122,117. 

Rada Gminy na sesji w dniu 12 października 2018r. Uchwałą Nr XXXI/265/18 powołała 
doraźną komisję do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów oraz w tym samym dniu Uchwałą 
Nr XXXI/266/18 określiła przedmiot działania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gmi-
ny Adamów. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 19 października 2018r. przewodniczący doraźnej komisji 
zapoznał z treścią skargi mieszkańców Adamowa. 

Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi w przedmiocie skargi przez Wójta, Sekretarza 
Gminy i pracownika Urzędu Gminy oraz państwa Szykulskich. 

Przedmiotowa sprawa omawiana była szczegółowo i szeroko dyskutowana na XXVII sesji Rady 
Gminy w dniu 8 czerwca 2018r. Na której to sesji głos zabierali zarówno państwo Szykulscy, Wójt 
Gminy, Sekretarz Gminy jak i radni. I Rada nie podjęła wtedy ostatecznej decyzji co do rozwiąza-
nia problemu (Protokół Nr XXVII/2018 Rady Gminy Adamów str. od 10 do 13). 

Pan Piotr Szmidt wyjaśnił, że rozmowy odnośnie budowy drogi w miejscowość Kolonia Adamów 
były prowadzone kilkukrotnie z państwem Szykulskimi, jednakże do dnia dzisiejszego nie 
przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. O przeprowadzonych rozmowach informują nas także państwo 
Szykulscy jak i Wójt oraz pracownik Urzędu Gminy. 
Pomiędzy państwem Szykuskimi, a ich bezpośrednim sąsiadem trawa konflikt odnośnie przebiegu 
drogi dojazdowej, który jest na drodze sądowej już od kilku lat. 
Z wyjaśnień, których udzieliła Danuta Pliżga wynika, że rozmowy na temat budowy drogi oraz jej 
przebiegu trwały od 2012 r. 
Urząd Gminy nie widząc polubownego załatwienia sprawy zastosował procedurę tzw. specustawy 
0 którym to fakcie oraz sposobie zaskarżenia tej procedury zostali powiadomieni państwo 
Szykulscy. Po zasięgnięciu opinii u radcy prawnego który stwierdził, że nie zostało naruszone 
prawo, a procedura zastosowania specustawy została przeprowadzona bez naruszanie prawa 
1 zgodnie z jego literą. 

Po złożonych wyjaśnieniach oraz zasięgnięciu opinii radcy prawnego doraźna komisja 
do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów stwierdza, że skarga mieszkańców Adamowa jest 
nie zasadna. 

Zgodnie z treścią art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 
z 2017r., poz.1257) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasad-
ność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ wła-
ściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -
bez zawiadamiania skarżącego. 

Pouczenie: 


