
 

 

 

                                              UCHWAŁA  Nr XIX/ 140 /08 

                                                Rady Gminy w Siennicy 

                                                 z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Jana Wociala zam. Stare Zakole 38    

                   na działalność Wójta Gminy Siennica. 

 

 

 
         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  

Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi  

Pana Jana Wociala zam. Stare Zakole 38, 05-332 Mińsk Mazowiecki na działalność                        

Wójta Gminy Siennica - Pana Grzegorza Zielińskiego  - Rada Gminy w Siennicy 

postanawia, co następuje: 

 

 
                                                                          § 1 

 
1.  Uznać skargę za bezzasadną. 

2.  Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 
                                                                          § 2 

 

 

Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi zainteresowanemu. 

 

 

                                                                          § 3 

 

 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                                              
 



                   Załącznik 

             do Uchwały Nr XIX/140/08 

                     Rady Gminy w Siennicy  

           z dnia 29.12.2008r. 

 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 

 
 Po zapoznaniu się z treścią skargi Pana Jana Wociala z dnia 3 października 2008r. 

Komisja Rewizyjna uznała, że skarga na działalność Wójta Gminy Siennica - Pana Grzegorza 

Zielińskiego, dotycząca wstrzymania prac w zakresie zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego w części działki nr 1 położonej we wsi Julianów -                

jest bezzasadna. 

W trakcie rozpatrywania w/w skargi, w dniu 6 listopada 2008r wpłynęła druga skarga Pana 

Jana Wociala dotycząca tej samej sprawy. Komisja postanowiła obie skargi rozpatrzyć 

łącznie. 

 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 października 2008r. wysłuchała 

wyjaśnień Pana Jana Wociala. Badając skargę Komisja zapoznała się również                               

z wyjaśnieniami Wójta w przedmiotowej sprawie. Następnie na posiedzeniu w dniu 15 

grudnia 2008r. Komisja stwierdziła,  że procedura zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego  w części działki nr 1 w Julianowie prowadzona była prawidłowo. Wójt 

Gminy mając na względzie aspekt społeczny, wielokrotne monity mieszkańców Julianowa 

oraz uwagę złożoną przez nich w trakcie wyłożenia projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego do wglądu,  uwagę uznał za zasadną i nie wniósł projektu zmiany w/w planu.  

 Stosowanie do art. 17 pkt 12 i 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                           

i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt Gminy jest organem właściwym do rozpatrywania 

uwag dotyczących projektu planu, wniesionych przez osoby fizyczne i prawne. Pod obrady 

Rady Gminy wnoszone są jedynie uwagi nieuwzględnione przez Wójta. 

 Pan Czerwieniec posiadający pełnomocnictwo mieszkańców oraz właścicieli działek 

we wsi Julianów, miał prawo w ich imieniu wnieść w ustawowym terminie uwagi do projektu 

planu miejscowego kwestionujące ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do 

publicznego wglądu. W związku z powyższym Pan Hieronim Czerwieniec nie musiał być 

mieszkańcem wsi Julianów ani też żadnej innej miejscowości położonej na terenie gminy 

Siennica. 

 Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż skarga Pana Jana Wociala,                  

na działalność Wójta Gminy, jest bezzasadna. 

 

                                                                                                  


