
UCHWAŁA NR XIV/90/2016
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 
1515 ze zm./ oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
/Dz.U. z 2013r. poz. 267/ uchwala się, co następuje : 

§ 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona przez Komitet Protestacyjny Mieszkańców Piasek Wielki jest 
bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Przedmiotową uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Pismem Znak: SKO.PZ-71/4489/318/2015 z dnia 10 grudnia 2015r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Kielcach przekazało na adres Rady Gminy Nowy Korczyn, pismo z dnia 23 listopada 2015r. Komitetu 
Protestacyjnego Mieszkańców Piasek Wielki, stanowiące zażalenie na bezczynność Wójta Gminy Nowy Korczyn, 
do rozpatrzenia wg właściwości. 
Przedmiotowe pismo dotyczyło wniosku o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Piasek Wielki. 
Zgodnie z art. 229 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy jest Rada Gminy. 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są opracowaniami planistycznymi nie należącymi do kategorii 
zadań obowiązkowych Gminy. Oznacza to, że Gminy nie muszą ich posiadać. Jeżeli jednak już taki dokument jest 
opracowany i przyjęty, to musi być zgodny z ustaleniami zawartymi w innym dokumencie planistycznym, który 
Gminy są zobowiązane posiadać tj. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Nowy Korczyn zostało 
zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Nr XX/94/2000 z dnia 21.12.2000 roku w sprawie uchwalenia Studium 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Korczyn i jest dokumentem obowiązującym. 
Podkreślić należy, iż koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ponosi Gmina. W budżecie gminy 
na 2014 i 2015 rok nie zostały przewidziane środki na takie cele, w związku z ich ograniczoną ilością oraz 
przeznaczeniem ich na pilniejsze potrzeby, o czym zainteresowanych informował Wójt Gminy na zebraniach 
ogólnowiejskich z mieszkańcami Piasku Wielkiego, traktując jednocześnie informacje jako odpowiedź na 
przedmiotowy wniosek. Jedynym uzasadnieniem wnioskujących jest argument, iż podstawowym sposobem 
wpływu gminy jako wspólnoty mieszkańców na to, jakie inwestycje będą na jej terenie realizowane, jest 
planowanie przestrzenne. Powyższy warunek został spełniony podczas opracowywania Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
Przedmiotowa skarga była tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, która po wnikliwej analizie 
uznała skargę za bezzasadną. 
Poucza się jednocześnie skarżącego o treści art. 239 § 1 k.p.a. zgodnie z którym: „W przypadku gdy skarga, 
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę bez 
wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia skarżącego”. 
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