
UCHWAŁA NR L/525/2010
Rady Gminy Tarnów

z  dnia 22 października 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi p

      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.

Po rozpatrzeniu skargi pa  na działalność Wójta Gminy 
Tarnów, skierowanej do Rady Gminy Tarnów w dniu 30 sierpnia 2010 r, po uwzględnieniu opinii 
Komisji Rewizyjnej, postanawia się uznać skargę za bezprzedmiotową.  

§ 2.

Zobowiązuje  się  Przewodniczącą  Rady  Gminy  Tarnów  do  poinformowania  Skarżącej
o sposobie załatwienia skargi, poprzez doręczenie kopii niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W dniu 30 sierpnia 2010 r. pa  złożyła skargę na działalność 

Wójta Gminy Tarnów w sprawie zniszczenia punktu granicznego położonego między działką nr 
602/5 – należącą do Skarżącej i działką nr 604/6 – będącą drogą gminną, w Koszycach Małych. Na 
początku lipca bieżącego roku na drodze tej położona została nakładka asfaltowa, a w trakcie tych 
prac  zniszczony  został  graniczny  punkt  geodezyjny.  Należy  przy  tym  podkreślić,  iż  przed 
położeniem asfaltu,  z  inicjatywy Wójta  Gminy,  w przy drodze  gminnej  zorganizowane zostało 
spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy, radnego gminy, sołtysa wsi Koszyce Małe i wykonawcy z 
właścicielami działek przylegających do modernizowanej drogi i wspólnie ustalony został przebieg 
granic  między  działkami  a  drogą.  Przy  tych  ustaleniach  byli  obecni  między  innymi  rodzice 
Skarżącej, państwo , poprzedni właściciele działki nr 602/5 znający 
przebieg jej granic. Skarżąca, mieszkająca w e koło Krakowa, nie była obecna przy tych 
ustaleniach.  Asfalt  położony  został  w  określonych  wspólnie  granicach  tej  wąskiej  drogi,  po 
zajeżdżonym i  wyżwirowanym w latach ubiegłych gruncie.  Pod nakładką asfaltową znalazł  się 
graniczny punkt geodezyjny, którego odtworzenia domagała się pani ra 
w swym piśmie z dnia 13 lipca 2010 r. Wymiana korespondencji w tej sprawie między Skarżącą a 
Urzędem Gminy Tarnów nie zmieniła stanowiska Skarżącej. W związku z tym, w dniu 19 września 
2010 r. został wbity przez geodetę graniczny punkt geodezyjny. W ten sposób żądania Skarżącej 
zostały zrealizowane, o czym została poinformowana. 

Wobec  przedstawionych  wyżej  faktów  skargę  pa  na 
działalność Wójta Gminy Tarnów uznać należy za bezprzedmiotową.     

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 



                                                                                              W. Mitera
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