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UCHWALA NR 147/XVll/2020 


RADY GMINY NOWE MIASTO 


Zdnia 21ipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi oa dziala lnosc W6jta Gminy Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 USI. 2 pkt 15 i art. J8b USI. I ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samoruJdzie gminnym 
(t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713) omz art. 229 pkt 3 ian. 237 § I ustawy l dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postttpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.256), Rada Gminy Nowe Miasto uchwala co 
nasl~puje: 

§ 1. Po zapoznaniu siC( Zopini4 Komisji Skarg, Wn ioskow i Petycj i, w zakresie przyj~lego rozslrzygni~cja 

skargi , na dziatalnosc W6jta Gmi ny Nowe Miaslo, dotycz'lclJ "zadan realizowanych pn.:ez W6jta Gminy Nowe 
Miaslo z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym", uznaje si~ skarg~ za bezzasadnf}. 

§ 2. Uzasadnie nie faktyczne i prawne rozslrzygnj~ ja skargi slanowj zat(Jcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 3. Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjlYc ia. 



Zal<Jczoik do uchwaty Nr 147/XVIV2020 

Rady Om iny Nowe Miasto 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

Uzasaduienie 

W dniu 07 lutego 2020 roku do PrzewodnicUJcego Rady Gminy Nowe Miasto wplyn~la , przekaza na przez 
Regionaln'l 1zbrr Obrachunkowq w Warszawie skarga dotyczqca ,.zadan rea lizowanych przez W6jla Ominy 
Nowe Miasto z zakresu gospodarowania mieniem komu nBlnym". 

Jak wynika z tresci an. 229 pkt 3 lISlS\,/}, Z dnia 14 czenyca 1960 rokll Kode ks posl~powania 
administracyjnego (tj. Oz.U. z 20 19 r. poz. 256 ze zm.) organem wlasciwym do rozpatrzen ia skargi oa 
dzialalnosc w6jta (bllnnistrza lub prezyden l1l miasta) i kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych, 
z wyj<)lkiem spraw okreslonych w pkl 2 jest rada gminy. R6wniei z przepis6w art. ISb uSlawy z dnia OS marcs 
1980 roku 0 samorZlldzie gminnym (t j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wyn ika, ze rada gminy rozpalruje 
skargi na dzialania w6jta i gminnych jednostek organizacyjnych; wniosk i oraz pecycje skladane przez 
obywateli; w tym celu poworuje komisje skarg, wniosk6w i petycji . 

W zwi4Zku z powyiszym PrzewodnicZl'!cy Rady Gminy przekazal skarg~ oa 'Vcc Przewodoicz<!cej Komisji 
Skarg, Wni osk6w i Petycji celem rozpatrzenia zgodnie z zasadami i trybem dzialania okreSlonymi w Statude 
Gm jny Nowe Miaslo uChwalonym Uchwah} Nr 36N/2003 Rady Gminy Nowe Miasto z dni a 25 kwietnia 
2003 roku (Oz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 168 paz. 4 132, Z 2007 r. Nr J 13 poz. 250, z 2014 r. poz.S86, 
z 201 7 r. poz. 11075, z 20 18 r. poz. 11 189). W tym slanie rzeczy Komisja podj'r1a czynnoSci maj4ce na celu 
wyjasnienie przedmiotowej spra wy. 

W dniu I g IUlego 2020 roku odby!o si~ picJ'\Ysze posiedzenie Komisji Skarg, Wn iosk6w i Petycji celem 
rozpatrzenia powyi.szej skargi. W spolkaniu lIcZe5Lniczyt r6wniet PrzewodniczlJcy Rady Gmin y Nowe Miasto 
Pan Marek Calinski . Radni zapoznali si rr z treSci& skargi dotycUJcej " Iegalnosc i i prawidlowoSci rea li zacj i 
budynku garatu zlokalizowanego oa dzialce nr ewid . 836 w Nowym Miekie". 

Komisja podjl(la decyzjtt 0 wysulpieniu do W6jta Gminy Nowe Miasto 0 ztoienie na pismie wyjasnien 
w przedmiOlOwej sprawie (pismo ORG.05 10.1.2020. 

Pismem G KO.7124.2.2020 zdn ia 241utego 2020 roku W6jt odni6s1 si~ do skargi i udzielil wymaganych 
informacj i. 

W dniu 12 czerwca br. odbylo sirr drugie posiedzenie Komisj i Skarg, Wniosk6w i Petycji. 
W toku dziatan sprawdzaj'!cych Komisja ustalila nas1rrpuj'!cy stan faktyczny : 

I. W 2005 roku na zlecenje Gmtny Nowe Minsto zosta1 opracowany projekt budowlany budynku 
garazowego oa dzialce nr ewid. 836 we wsi Nowe Miaslo ul . Z ielony Rynek. 

2. Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowe Miasto z dnia 0 1 kwietnia 2005 roku Starosta Plonski wydal 
pozwolenie na budow~ budynk u garaiowego. 0 kl6rym mOwa w pkt I - Decyzja Nr 178/05 z dnia 
[0.05.2005 L 

3. W wydanym pozwoleniu oa budowrr zostal oa1oiony oa in westora obowi<JZek zawiadomienia, 
wlaSciwego organu nadzoru budowlanego, co najmniej 21 doj przed zamierzonym tenninem przyst'lpienia do 
uZyi kowsn ia, 0 zskonczeniu budowy. 

Gmina nie byta zobowiilZana do uzyskan ia poZ'Nolenia na utytkowanie obiektu. 

4. W posiadanej przez gminy dokumentacji brak jest potwierdzenia dokonania zgloszenia zakOllczenia 
budowy garaZu do Powialowego Jnspeklorn Nadzoru Budowlanego w Plonsku. 

5. W roku 2006 budynek garaiu asp Nowe Miasto zostsl przez Skarbnika Gminy wpisany do Ewidencj i 
srodk6w Invalych. 

6. Z danych pozostajqcyc h w dyspozycj i Ur~du Gm iny w Nowym MieScie wynika, ie w roku 
2007 budynek garaiu byl j uz uzytkowany przezjednostky Ocholniczej Straiy Poiamej w Nowym MicScie. 



7. W dniu )0 maja 2019 roku Gmina Nowe Miasto o!rz)'TTlaia zawiadolllienie 0 wszczyciu post~powania• 
administracyjnego NB.7356- 161J9 z dnia 29.05.2019 r. w pnedmiocie lega lnOSei i prawidlowo.sci reaJizacji 
budynku garazu zlokaJizowanego na dzialce nr 836 w miejscowoSci Nowe Miaslo. 

8.17 czerwca 2019 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlaoego przeprowadzil dowOd w sprawie 
Jegalnosci i prawidlowosci realizacji budynku garazu. 

POSltpowanie dowodowe zostalo zakOTlczone 27 czerwca 2019 roku (Zawiadomienie 0 zakOllczeniu 
post~powania dowodowego, mozliwoSci zapoznania s i~ stron z aktami sprawy znak NB. 7356-161l9 oraz 
wypowiedzenia sicp i zgloszenia lljdan przed wydaniem decYZ;ii). 

9. Dllia 28lipca 20 19 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow/anego wyda/ Decyzj~ Nr) 19119 
w sprawie umorzenia postypowania administracyjnego, w przedmiocie legalnosci i prawidlowosci realizacji 
budynku garai:u zlokalizowanego na dziaJce nr ewid. 836 w Nov.ym MieScie przy ul. Zielony Rynek, z uwagi 
na bezprzedmiolowose. 

Wajt Gmin)' Nowe MiaslO Slawomir Dariusz Zalewski urZild Wajta Gmin)' objlJl 10 grudnia 20 10 roku czyli 
po uptywie trzech Jat ad chwili rozpocz~ia uZytkowania budynku garaZu przez OChOhlic~ Strai: Po-zam(j 
w Nov.ym Miescie , Zastany przez niego stan fakryczny nie wskazywal na jakiekolwiek nieprawidlowosci 
w zakresie realizacji jak i zakonczenia powyzszej inwestycji, przede wszystkim dlatego, ze do ewidencji 
srodk6w trwatych wpisuje siy obiekty, kt6rych budowa zosta/a zakonczona i zostaly oddane do uZytkowania. 

Po wnikliwej analizic wyjaSllien W6jta Gminy j8k rOwniez po dokonaniu oceny materiaro dowodowego 
zgromadzonego w sprawie, Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji stwie rdzila. ie obecllY W6jt Gminy Nowe 
Miasto podejmowa/ dziatania adekwatne do stanu faktycznego i zgodne z obowiqzuj'lcym prawem. W zwi(j.2ku 
z powyzszym zarzuty podniesione w skardze s~ bezpodstawne i skarga nie zasluguje na uwzglYdnienie. 

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji wyst(jpila z wnioskiem do Rady Gminy Nowe Miasto 
o uznanie skargi za bezzasadn(j zal'lczajEJC przygotowany projekt uchwaly . 

Po zapoznaniu si~ z rozstrzygniyciem Komisj i Rada Gminy Nowe Miaslo postanowila uznae skargy za 
bezzasadn<h podzielaj(}c i przyjmujqc z.a wlasne, usta lenia, argumentacj~ oraz slanowisko przedstawione przez 
Komisjy. 

Nalezy dodatk owo wskazac, i.e z uwagi na okres panujEJcej w kraju pandemii prlYpadaj&cy na czes 
rozpat rzenia pTZedmiotowej skargi zawieszono s10sowanie przepis6w reguluj(jcych tcrminy, do ktorych 
przestrz.egania 54 obowilJZ8ne urzyd y, sirony i inni uczestnicy poslypowania. Jednoczesnie pozbawiono strony 
mozliwosci dochodzen ia swoich praw z tytllru bezczynnoSci lub przewleklosci dzialania w postypowaniach 
prowadzonych przez sOJdy adminisrracyjne i urzydy. Ziozone przez strony lub IIczesmik6w poslypowania 
pi sma, skargi , wnioski itd. byty nierozpoznawalne, a organy administracji publicznej n ie ponos~ z lego tytulu 
konsekwencji. Strony pozbawiono dorychczasowych praw, w tyro wynikaj(jcych z zasad ogolnych zawartych 
w Kodeksie post~powania administracyjnego, w s2.czeg6lnosci zasady szybkosci i prostoty poslypowania. 

Ze wzgl/ydu ns zanonimizowanie, na prosb~ wnosZ'lcego skarg~, jego danych osobowych, na etapie 
przekazania do Rady Gminy No,ve Miaslo, nie mole on zostae zawiadomiony 0 sposobie jej zalstwienia 
zgodnie z art. 237 § 3 Kodeksu post~powania adminislracyjnego. 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postypowania administracyjnego (t.j. 
Oz.U. z2019r., poz.256ze zm.) . w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzen ia, zostala uznana za 
bezzasadnC'J i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skargy, a skari"1)cy ponowil skargy bez wskazania 
nowych okolicznosci - organ wlaSc iwy do jej rozpatrzenia mote podtrL}'Tllae swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiedni<} adnotacj<} w aktach sprawy . bez zawiadamiania skari<jcego. 


