
 

 

UCHWAŁA  Nr VII/42/2011 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 26 maja 2011r. 

 

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

bezczynność Wójta Gminy Siennica oraz Jego świadome i celowe działanie 

na szkodę skarżącego 

 

 

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

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr  98 poz. 1071 z późn. zm.) po 

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

bezczynność Wójta Gminy Siennica - Pana Grzegorza Zielińskiego oraz Jego świadome                

i celowe działanie na szkodę skarżącego - 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 VII/42/2011 

      Rady Gminy w Siennicy 

  z dnia 26 maja 2011r. 

 

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

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 4 maja 2011r. zapoznała się z procedurą 

uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działki nr 1 

położonej we wsi Julianów oraz wysłuchała wyjaśnień Pana Wójta Grzegorza Zielińskiego, 

Pani Sekretarz Wiesławy Pieńkowskiej oraz Państwa Zofii i Jana Wocialów.  

Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt 

Gminy po podjęciu uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego realizował obowiązki należące do organów planistycznych i między innymi: 

1) uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia projektu planu, 

2) ogłosił o wyłożeniu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem 

wyłożenia i dokonał wyłożenia projektu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, a ponadto 

zorganizował w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami, 

3) wyznaczył termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, 

4) rozpatrzył wniesioną uwagę przez Hieronima Czerwieńca. 

Rozpatrując wniesioną uwagę Pan Wójt uwzględnił ją. Przy podejmowaniu tej decyzji Wójt 

Gminy kierował się dobrem mieszkańców wsi Julianów, względami społecznymi oraz 

licznymi protestami mieszkańców w trakcie prowadzenia prac planistycznych. 

Pan Czerwieniec posiadał pełnomocnictwo mieszkańców oraz właścicieli działek ze 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.  

 Przepis art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

stanowi jedynie o konieczności rozpoznania uwag, nie wskazując jednakże sposobu ich 

rozpoznania. Wójt Gminy pismem z dnia 10.04.2007r. poinformował Pana Hieronima 

Czerwieńca i Państwa Jana i Zofię Wocial o uwzględnieniu uwagi. Należy przy tym 

nadmienić, że żaden przepis nie wskazuje formy rozpoznania uwag. 

Projekt zmiany planu w wyniku uwzględnienia uwagi nie został przez Wójta wniesiony pod 

obrady Rady Gminy, gdyż w wyniku uwzględnienia uwagi nie doszło do jakiejkolwiek 

zmiany tego planu z uwagi na specyficzną sytuację, w której zmiana planu dotyczyła tylko 

jednej działki.  

Rada Gminy wielokrotnie zajmowała się sprawą rozpatrując skargi Jana Wociala                          

na działalność Wójta. 

Rada Gminy podejmowała również uchwałę w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag przez 

Wójta Gminy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w części działki nr 1               

w Julianowie. Organ nadzoru uchylił tę uchwałę wskazując, że Rada Gminy podjęła ją bez 

podstawy prawnej, bowiem w ramach jej kompetencji leży jedynie podejmowanie decyzji         

w sprawie uwag, które nie zostały uwzględnione na etapie prac nad projektem a nie tych, 

które zostały przez Wójta uwzględnione. Wojewoda również nie wskazał w jakiej formie 

powinny być rozstrzygnięte uwagi uwzględnione. 



Wójt Gminy uwzględniając postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach, sygn. akt                  

IC 1319/10 z dnia 9 marca 2011r. wydał w dniu 4 kwietnia 2011r. zarządzenie                               

Nr OK.0050.18.2011 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 

miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dotyczącej 

terenu działki oznaczonej nr 1 położonej we wsi Julianów stwierdzając, że uwagi wniesione 

do projektu zmiany planu zostały uwzględnione w dniu 10 kwietnia 2007r. Tym samym 

potwierdzone zostało stanowisko Wójta o rozpatrzeniu uwag, o którym skarżący zostali 

poinformowani pisemnie. 

W odniesieniu do upoważnienia Pana Hieronima Czerwieńca należy stwierdzić,                          

że Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim prowadziła dochodzenie w sprawie 

sfałszowania tego dokumentu i postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008r. postanowiła 

umorzyć dochodzenie. Wobec powyższego zarzut Pana Jana Wociala w sprawie sfałszowania 

upoważnienia przez Pana Hieronima Czerwieńca okazał się niesłuszny. Pani Wiesława 

Pieńkowska – Sekretarz Gminy stwierdziła tylko zgodność z oryginałem dokumentu, który 

znajduje się w aktach Urzędu Gminy, a złożony został w oparciu o przepis art. 33 kpa,                

nie miała przy tym możliwości i uprawnień do badania własnoręczności podpisów. 

 Rada Gminy Siennica nie ma podstaw prawnych do podjęcia uchwały zobowiązującej 

Wójta Gminy Siennica do bezzwłocznego wniesienia pod obrady Rady projektu zmian                 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego działki nr 1 położonej 

w Julianowie. 

Procedura zmiany planu zainicjowana uchwałą Rady Gminy Nr XV/104/2004                          

z dnia 26 sierpnia 2004r. została zakończona uchwałą Rady Gminy Nr IV/29/2011 z dnia           

17 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/104/2004 z dnia. 26.08.2004r.                  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dotyczącej terenu działki oznaczonej nr 1 

położonej we wsi Julianów. 

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

na bezczynność Wójta oraz Jego świadome i celowe działanie na szkodę skarżącego,                

jest bezzasadna. 

 

 

 

        


