
UCHWAŁA NR XLIII/430/2010
Rady Gminy Tarnów

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi. 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 
r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Pismo  skierowane do Wojewody Małopolskiego, które następnie 
przesłane  zostało  do  Przewodniczącej  Rady  Gminy  Tarnów  do  rozpatrzenia 
zgodnie  z  kompetencjami,  Rada  Gminy  Tarnów  uznaje,  że  jest  skargą  na 
działalność Wójta Gminy Tarnów. Skarżąca zarzuca Wójtowi uchybienia w toku 
prowadzonych postępowań o:
1) nielegalną wycinkę drzew na działkach nr 585, 578/1 i 578/3 w Zawadzie
2) rozgraniczenie działek w Zawadzie. 

2. Rada  Gminy  Tarnów,  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji  Rewizyjnej 
sformułowaną na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r., postanawia uznać skargę za 
bezzasadną. 

§ 2.
Zobowiązuje  się  Przewodniczącą  Rady  Gminy  Tarnów  do  poinformowania 

Skarżącej i Wojewody Małopolskiego o sposobie załatwienia skargi. 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                         

UZASADNIENIE

Pa w piśmie  skierowanym do Wojewody Małopolskiego prosi  o 
pomoc  w  zakończeniu  postępowania  w  Urzędzie  Gminy  Tarnów  w  przedmiocie 
nielegalnej  wycinki  drzew  na  działkach  nr  585,  578/1  i  578/3,  położonych  w 
Zawadzie. W swym piśmie wskazuje na fakt, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
uchyliło  decyzję  Wójta  i  przekazało  do  ponownego  rozpoznania  „…wobec 
ewidentnych uchybień  Wójta”  (cyt.).  Tą  samą procedurę  SKO zastosowało  wobec 
wydanej przez Wójta Gminy decyzji dotyczącej rozgraniczenia działek w Zawadzie. 

Rada  Gminy  Tarnów  nie  jest  organem  właściwym  do  oceniania  rozstrzygnięć 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ze względu jednak na fakt, iż Skarżąca 



zarzuca Wójtowi uchybienia w prowadzonych postępowaniach dotyczących działek 
położonych w Zawadzie, Rada Gminy przekazała tą sprawę do rozpatrzenia Komisji 
Rewizyjnej. 

Rada Gminy Tarnów, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uznała, że 
zarzut  dotyczący  uchybień  popełnionych  podczas  prowadzonych  postępowań  o 
nielegalną wycinkę drzew na działkach nr 585, 578/1 i 578/3 i rozgraniczenie działek 
w Zawadzie jest bezzasadny. 

Jest kwestią bezsporną, iż czas trwania wymienionych wyżej postępowań wydłużał 
się ze względu na:

znaczne rozszerzenie zakresu postępowania o ustalenie przebiegu granic działek w 
Zawadzie: z 4 działek w przypadku pierwszego wniosku pa , do 19 we 
wniosku drugim,
ujawnione rozbieżności w treści  map ewidencyjnych wydanych przez Starostwo 
Powiatowe w Tarnowie, co spowodowało konieczność wprowadzania korekt przez 
Starostwo,
konieczność ustalenia stron postępowania, przy czym szczególną trudność sprawiło 
ustalanie  osób  będących  spadkobiercami  po  nie  żyjących,  a  figurujących  w 
księgach  wieczystych  właścicielach  parcel  gruntowych,  z  których  utworzone 
zostały  fragmenty  dróg  będących  we  władaniu  Gminy;  nie  przeprowadzone 
postępowania spadkowe uniemożliwiają ustalenie nowych właścicieli działek,
wyznaczenie  przez  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Tarnowie  terminu 
zakończenia  prac  w  okresie  zimy,  podczas  gdy  zalegający  śnieg  uniemożliwił 
geodecie kontynuowanie prac i wyznaczenie terminu rozprawy granicznej, 
wyznaczenie  prawie  100  punktów  granicznych,  co  w  zdecydowany  sposób 
wydłużało czas ustalenia przebiegu granic,
przekazanie  przez  Wójta  Gminy  Tarnów,  na  żądanie  Skarżącej,  akt  sprawy 
dotyczącej postępowania rozgraniczeniowego do Sądu Rejonowego w Tarnowie, 
gdzie postępowanie nie zostało zakończone,
brak możliwości określenia liczby drzew wyciętych nielegalnie z wymienionych 
przez Skarżącą działek w sytuacji,  gdy nie został  ustalony przebieg granic tych 
działek.
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień, które mogły być popełnione przez 

Wójta Gminy Tarnów w toku obu postępowań. 

    Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak wyżej. 

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                                                    W. Mitera
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