
UCHWAŁA NR XXXVII/201/09  

RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 27 października 2009 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. 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 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509
z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz.
1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524 Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) po rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha Szańca, Rada Gminy Mokrsko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga z dnia 10 sierpnia 2009 r. wniesiona przez Pana Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę,  o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego,
o sposobie załatwienia skargi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mokrsko.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady 
Gminy Mokrsko  

 
Sabina Sokół 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się  z treścią  pisma z dnia 10 sierpnia 2009 r.
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, że skarga złożona przez P. Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna.  

Jenocześnie Rada Gminy Mokrsko uznała za potrzebne ustosunkowanie sie do poszczególnych
zarzutów zawartych w treści skargi. Rada Gminy Mokrsko nie odniosła się  do zarzutów
niemerytorycznych, wysuwanych bez jakiejkolwiek podstawy i odniesienia do przepisów prawnych.
Po zbadaniu pozostałych zarzutów Rada Gminy stwierdza co następuje.  

Nie jest oparte na prawdzie stwierdzenie zawarte w treści skargi, a dotyczące naruszenia przez
Wójta Gminy Mokrsko art. 225 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz nękania P. Wojciecha
Szańca, ponieważ prowadzone postępowanie nie zostało wszczęte z urzędu, tylko na wniosek P.
Mariana Pietrasa, który wpłynął do Urzędu Gminy Mokrsko dniu 14 maja 2009 r.  

Przedmiotowy wniosek zawierał dwa aspekty sprawy, które podlegały załatwieniu w dwóch
różnych trybach. W oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.
1229 z późn. zm.) należało rozpatrzyć skargę o naruszenie stosunków wodnych na gruncie, a w
oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie ( Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) należało załatwić pozostałe kwestie poruszane w piśmie.  

Należy dodać,  że postępowanie o naruszenie stosunków wodnych na gruncie prowadzi się
w trybie administracyjnym, natomiast przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie egzekwowane jest w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia i może je prowadzić Policja, gdyż gmina nie ma uprawnionych służb do
nakładania mandatów karnych.  

Nie jest także prawdziwe twierdzenie P. Szańca, że nie został zawiadomiony o prowadzonym
postępowaniu, gdyż pismem znak: RG. 6216-2/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku zostało przesłane
stronom postępowania zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14 maja 2009 r. na wniosek P. Mariana
Pietrasa postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie przez P.
Wojciecha Szańca.  

W piśmie tym jednocześnie zawiadomiono o terminie wizji oraz poinformowano, że sprawa nie
może zostać załatwiona w ustawowym terminie 1 miesiąca, w związku z czym wyznaczono inny
termin załatwienia sprawy. Pismo zostało doręczone stronom postępowania.  

Ponadto pismem znak: OiGK. 7620/29/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. został P. Wojciech Szaniec
powiadomiony o kontroli posesji w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, które także zostało doręczone.  

Pismem z dnia 14 czerwca 2009 roku. P. Wojciech Szaniec zawiadomił organ, że nie może
uczestniczyć w ustalonej na dzień 22 czerwca 2009 r. wizji – kontroli, jednak nie wnioskował
o wyznaczenie innego dogodnego dla Niego terminu.  

Pismem tym potwierdził, że otrzymał zawiadomienia o terminie wizji i kontroli.  

W dniu 22 czerwca 2009 r. komisja z Urzędu Gminy wraz z policjantem i w obecności P.
Mariana Pietrasa dokonała oględzin posesji P. Mariana Pietrasa w Ożarowie Nr 157 przy granicy
z posesją P. Wojciecha Szańca.  

Wobec ustaleń dokonanych podczas wizji zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź.
zm.) sprawa została skierowana do Komisariatu Policji w Białej.  

Nie jest oparty na prawdzie zarzut, że Wójt Gminy nie wyczerpał drogi administracyjnej, gdyż
sprawa o naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może
zostać załatwiona w trybie administracyjnym, ponieważ brak jest podstaw prawnych do nałożenia
w drodze decyzji administracyjnej obowiązku uporządkowania terenu posesji.  

Natomiast postępowanie administracyjne o naruszenie stosunków wodnych jest w toku i w dniu
27 sierpnia 2009 roku została przeprowadzona ponownie wizja w terenie.  

W dniu 10 sierpnia 2009 r. P. Wojciech Szaniec był w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa, gdzie został poinformowany, iż
w celu udostępnienia dokumentów ze sprawy - ma wystąpić z pismem.  

Pismo w sprawie udostępnienia odpisów zdjęć i dokumentów P. Wojciech Szaniec złożył w dniu
10 sierpnia 2009 r.  

W dniu 11 sierpnia 2009 r. wystosowano pismo do P. Wojciecha Szańca wraz z dokumentami
sprawy. Załączone zostały: kserokopia wniosku Urzędu Gminy do Komisariatu Policji w Białej,
kserokopia pisma Urzędu Gminy informująca o kontroli na posesji, kserokopia pisma P. Wojciecha
Szańca o niemożności uczestniczenia w wizji, kserokopia protokołu z wizji, kserokopie zdjęć –
9 fotografii.  

W dniu 19 sierpnia 2009 r. ponownie wysłano odpisy w/w dokumentów P. Wojciechowi
Szańcowi.  

Kwestia zwolnienia z pracy P. Wojciecha Szańca była przedmiotem postępowania przed Sądem
Powszechnym i Rada Gminy w tym względzie nie jest uprawniona do rozpatrywania sprawy.  

Odnośnie skarg, które nie zostały załatwione w ustawowym terminie każdorazowo był P.
Wojciech Szaniec zawiadamiany o przyczynie ich niezałatwienia i jednoczesnie był wyznaczany nowy
termin załatwienia sprawy.  

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty
postawione wobec Wójta Gminy odrzucić w całości.  

Załącznik do Uchwały Nr 
XXXVII/201/09 
Rady Gminy Mokrsko 
z dnia 27 października 2009 
r.
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RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 27 października 2009 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. 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 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509
z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz.
1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524 Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) po rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha Szańca, Rada Gminy Mokrsko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga z dnia 10 sierpnia 2009 r. wniesiona przez Pana Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę,  o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego,
o sposobie załatwienia skargi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mokrsko.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady 
Gminy Mokrsko  

 
Sabina Sokół 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się  z treścią  pisma z dnia 10 sierpnia 2009 r.
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, że skarga złożona przez P. Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna.  

Jenocześnie Rada Gminy Mokrsko uznała za potrzebne ustosunkowanie sie do poszczególnych
zarzutów zawartych w treści skargi. Rada Gminy Mokrsko nie odniosła się  do zarzutów
niemerytorycznych, wysuwanych bez jakiejkolwiek podstawy i odniesienia do przepisów prawnych.
Po zbadaniu pozostałych zarzutów Rada Gminy stwierdza co następuje.  

Nie jest oparte na prawdzie stwierdzenie zawarte w treści skargi, a dotyczące naruszenia przez
Wójta Gminy Mokrsko art. 225 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz nękania P. Wojciecha
Szańca, ponieważ prowadzone postępowanie nie zostało wszczęte z urzędu, tylko na wniosek P.
Mariana Pietrasa, który wpłynął do Urzędu Gminy Mokrsko dniu 14 maja 2009 r.  

Przedmiotowy wniosek zawierał dwa aspekty sprawy, które podlegały załatwieniu w dwóch
różnych trybach. W oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.
1229 z późn. zm.) należało rozpatrzyć skargę o naruszenie stosunków wodnych na gruncie, a w
oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie ( Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) należało załatwić pozostałe kwestie poruszane w piśmie.  

Należy dodać,  że postępowanie o naruszenie stosunków wodnych na gruncie prowadzi się
w trybie administracyjnym, natomiast przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie egzekwowane jest w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia i może je prowadzić Policja, gdyż gmina nie ma uprawnionych służb do
nakładania mandatów karnych.  

Nie jest także prawdziwe twierdzenie P. Szańca, że nie został zawiadomiony o prowadzonym
postępowaniu, gdyż pismem znak: RG. 6216-2/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku zostało przesłane
stronom postępowania zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14 maja 2009 r. na wniosek P. Mariana
Pietrasa postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie przez P.
Wojciecha Szańca.  

W piśmie tym jednocześnie zawiadomiono o terminie wizji oraz poinformowano, że sprawa nie
może zostać załatwiona w ustawowym terminie 1 miesiąca, w związku z czym wyznaczono inny
termin załatwienia sprawy. Pismo zostało doręczone stronom postępowania.  

Ponadto pismem znak: OiGK. 7620/29/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. został P. Wojciech Szaniec
powiadomiony o kontroli posesji w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, które także zostało doręczone.  

Pismem z dnia 14 czerwca 2009 roku. P. Wojciech Szaniec zawiadomił organ, że nie może
uczestniczyć w ustalonej na dzień 22 czerwca 2009 r. wizji – kontroli, jednak nie wnioskował
o wyznaczenie innego dogodnego dla Niego terminu.  

Pismem tym potwierdził, że otrzymał zawiadomienia o terminie wizji i kontroli.  

W dniu 22 czerwca 2009 r. komisja z Urzędu Gminy wraz z policjantem i w obecności P.
Mariana Pietrasa dokonała oględzin posesji P. Mariana Pietrasa w Ożarowie Nr 157 przy granicy
z posesją P. Wojciecha Szańca.  

Wobec ustaleń dokonanych podczas wizji zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź.
zm.) sprawa została skierowana do Komisariatu Policji w Białej.  

Nie jest oparty na prawdzie zarzut, że Wójt Gminy nie wyczerpał drogi administracyjnej, gdyż
sprawa o naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może
zostać załatwiona w trybie administracyjnym, ponieważ brak jest podstaw prawnych do nałożenia
w drodze decyzji administracyjnej obowiązku uporządkowania terenu posesji.  

Natomiast postępowanie administracyjne o naruszenie stosunków wodnych jest w toku i w dniu
27 sierpnia 2009 roku została przeprowadzona ponownie wizja w terenie.  

W dniu 10 sierpnia 2009 r. P. Wojciech Szaniec był w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa, gdzie został poinformowany, iż
w celu udostępnienia dokumentów ze sprawy - ma wystąpić z pismem.  

Pismo w sprawie udostępnienia odpisów zdjęć i dokumentów P. Wojciech Szaniec złożył w dniu
10 sierpnia 2009 r.  

W dniu 11 sierpnia 2009 r. wystosowano pismo do P. Wojciecha Szańca wraz z dokumentami
sprawy. Załączone zostały: kserokopia wniosku Urzędu Gminy do Komisariatu Policji w Białej,
kserokopia pisma Urzędu Gminy informująca o kontroli na posesji, kserokopia pisma P. Wojciecha
Szańca o niemożności uczestniczenia w wizji, kserokopia protokołu z wizji, kserokopie zdjęć –
9 fotografii.  

W dniu 19 sierpnia 2009 r. ponownie wysłano odpisy w/w dokumentów P. Wojciechowi
Szańcowi.  

Kwestia zwolnienia z pracy P. Wojciecha Szańca była przedmiotem postępowania przed Sądem
Powszechnym i Rada Gminy w tym względzie nie jest uprawniona do rozpatrywania sprawy.  

Odnośnie skarg, które nie zostały załatwione w ustawowym terminie każdorazowo był P.
Wojciech Szaniec zawiadamiany o przyczynie ich niezałatwienia i jednoczesnie był wyznaczany nowy
termin załatwienia sprawy.  

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty
postawione wobec Wójta Gminy odrzucić w całości.  

Załącznik do Uchwały Nr 
XXXVII/201/09 
Rady Gminy Mokrsko 
z dnia 27 października 2009 
r.
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UCHWAŁA NR XXXVII/201/09  

RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 27 października 2009 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. 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 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509
z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz.
1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524 Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) po rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha Szańca, Rada Gminy Mokrsko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga z dnia 10 sierpnia 2009 r. wniesiona przez Pana Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę,  o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego,
o sposobie załatwienia skargi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mokrsko.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady 
Gminy Mokrsko  

 
Sabina Sokół 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się  z treścią  pisma z dnia 10 sierpnia 2009 r.
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, że skarga złożona przez P. Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna.  

Jenocześnie Rada Gminy Mokrsko uznała za potrzebne ustosunkowanie sie do poszczególnych
zarzutów zawartych w treści skargi. Rada Gminy Mokrsko nie odniosła się  do zarzutów
niemerytorycznych, wysuwanych bez jakiejkolwiek podstawy i odniesienia do przepisów prawnych.
Po zbadaniu pozostałych zarzutów Rada Gminy stwierdza co następuje.  

Nie jest oparte na prawdzie stwierdzenie zawarte w treści skargi, a dotyczące naruszenia przez
Wójta Gminy Mokrsko art. 225 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz nękania P. Wojciecha
Szańca, ponieważ prowadzone postępowanie nie zostało wszczęte z urzędu, tylko na wniosek P.
Mariana Pietrasa, który wpłynął do Urzędu Gminy Mokrsko dniu 14 maja 2009 r.  

Przedmiotowy wniosek zawierał dwa aspekty sprawy, które podlegały załatwieniu w dwóch
różnych trybach. W oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.
1229 z późn. zm.) należało rozpatrzyć skargę o naruszenie stosunków wodnych na gruncie, a w
oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie ( Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) należało załatwić pozostałe kwestie poruszane w piśmie.  

Należy dodać,  że postępowanie o naruszenie stosunków wodnych na gruncie prowadzi się
w trybie administracyjnym, natomiast przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie egzekwowane jest w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia i może je prowadzić Policja, gdyż gmina nie ma uprawnionych służb do
nakładania mandatów karnych.  

Nie jest także prawdziwe twierdzenie P. Szańca, że nie został zawiadomiony o prowadzonym
postępowaniu, gdyż pismem znak: RG. 6216-2/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku zostało przesłane
stronom postępowania zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14 maja 2009 r. na wniosek P. Mariana
Pietrasa postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie przez P.
Wojciecha Szańca.  

W piśmie tym jednocześnie zawiadomiono o terminie wizji oraz poinformowano, że sprawa nie
może zostać załatwiona w ustawowym terminie 1 miesiąca, w związku z czym wyznaczono inny
termin załatwienia sprawy. Pismo zostało doręczone stronom postępowania.  

Ponadto pismem znak: OiGK. 7620/29/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. został P. Wojciech Szaniec
powiadomiony o kontroli posesji w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, które także zostało doręczone.  

Pismem z dnia 14 czerwca 2009 roku. P. Wojciech Szaniec zawiadomił organ, że nie może
uczestniczyć w ustalonej na dzień 22 czerwca 2009 r. wizji – kontroli, jednak nie wnioskował
o wyznaczenie innego dogodnego dla Niego terminu.  

Pismem tym potwierdził, że otrzymał zawiadomienia o terminie wizji i kontroli.  

W dniu 22 czerwca 2009 r. komisja z Urzędu Gminy wraz z policjantem i w obecności P.
Mariana Pietrasa dokonała oględzin posesji P. Mariana Pietrasa w Ożarowie Nr 157 przy granicy
z posesją P. Wojciecha Szańca.  

Wobec ustaleń dokonanych podczas wizji zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź.
zm.) sprawa została skierowana do Komisariatu Policji w Białej.  

Nie jest oparty na prawdzie zarzut, że Wójt Gminy nie wyczerpał drogi administracyjnej, gdyż
sprawa o naruszenie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może
zostać załatwiona w trybie administracyjnym, ponieważ brak jest podstaw prawnych do nałożenia
w drodze decyzji administracyjnej obowiązku uporządkowania terenu posesji.  

Natomiast postępowanie administracyjne o naruszenie stosunków wodnych jest w toku i w dniu
27 sierpnia 2009 roku została przeprowadzona ponownie wizja w terenie.  

W dniu 10 sierpnia 2009 r. P. Wojciech Szaniec był w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Drogownictwa, gdzie został poinformowany, iż
w celu udostępnienia dokumentów ze sprawy - ma wystąpić z pismem.  

Pismo w sprawie udostępnienia odpisów zdjęć i dokumentów P. Wojciech Szaniec złożył w dniu
10 sierpnia 2009 r.  

W dniu 11 sierpnia 2009 r. wystosowano pismo do P. Wojciecha Szańca wraz z dokumentami
sprawy. Załączone zostały: kserokopia wniosku Urzędu Gminy do Komisariatu Policji w Białej,
kserokopia pisma Urzędu Gminy informująca o kontroli na posesji, kserokopia pisma P. Wojciecha
Szańca o niemożności uczestniczenia w wizji, kserokopia protokołu z wizji, kserokopie zdjęć –
9 fotografii.  

W dniu 19 sierpnia 2009 r. ponownie wysłano odpisy w/w dokumentów P. Wojciechowi
Szańcowi.  

Kwestia zwolnienia z pracy P. Wojciecha Szańca była przedmiotem postępowania przed Sądem
Powszechnym i Rada Gminy w tym względzie nie jest uprawniona do rozpatrywania sprawy.  

Odnośnie skarg, które nie zostały załatwione w ustawowym terminie każdorazowo był P.
Wojciech Szaniec zawiadamiany o przyczynie ich niezałatwienia i jednoczesnie był wyznaczany nowy
termin załatwienia sprawy.  

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty
postawione wobec Wójta Gminy odrzucić w całości.  
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