
UCHWAŁA NR XXXV/ 220 / 2014
RADY GMINY TURAWA

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013 r., poz.594,zm.2013r.D.U.poz.645 i 1318, 2014 r.poz.379.) w związku z art. 229 pkt.3, Kodeksu 
postępowania administracyjnego ( tj.Dz.U z 2013 r. poz.267 zm. 2014 r. poz. 183) po rozpatrzeniu skargi na 
działalność Wójta Gminy Turawa z dnia 09.06.2014 r.(data wpływu do tut. Urzędu w dniu 11.06.2014 
r.)i stanowiska Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Turawa uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za nieuzasadnioną skargę z dnia 09.06.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.06.2014 r.) 
zarejestrowana pod Nr OB.1510.2.2014 r. w sprawie sposobu załatwiania uwag i wniosków dotyczących 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotórz Mały -z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turawa, zobowiązując go do 
przesłania skarżącym niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem , stanowiącym odpowiedz na skargę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Turawa

Adam Prochota
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Załącznik  do Uchwały Nr XXXV/ 220 / 2014

Rady Gminy Turawa

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na skargę z dnia 09.06.2014 ( data wpływu do tut. Urzędu w dniu 11.06.2014r.) 
zarejestrowanej pod nr OB.1510.2.2014 r. w sprawie sposobu załatwienia uwag i wniosków dotyczących 
projektu planu szczegółowego zagospodarowania wsi Kotórz Małym i zapoznaniu się z pismem skarżącego 
z dnia 15.07.2014 r.  -  Rada Gminy Turawa wyjaśniają , co następuje:

Przedstawione w skardze zarzuty dot. działalności Wójta Gminy Turawa zostały merytorycznie 
rozpatrzone przez Komisje Rewizyjną na posiedzeniu w dniu  07.07.2014 i 30.07.2014 r.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione Radnym Rady Gminy Turawa na sesji w dniu 
29.08.2014 r.

Z ustaleń członków Komisji Rewizyjnej wynika, że :

1. Przedmiotowa skarga posiada  znamiona wniosku do będącego w toku  procedowania  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kotórz Mały.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wnioskodawca ma prawo wnosić do Wójta Gminy Turawa wnioski i uwagi w czasie wyłożenia 
przedmiotowego planu do konsultacji społecznej w określonym ustawowo terminie.

3. Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków złożonych w ustawowym terminie należy do wyłącznej 
kompetencji Wójta Gminy Turawa.

4. Wszystkie nieuwzględnione przez Wójta Gminy Turawa wnioski zostaną  przedstawione radnym Rady 
Gminy Turawa w załączniku  do projektu  uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kotórz Mały, po zakończeniu procedury przygotowania 
projektu planu.

5. Jak wynika z powyższego procedura uchwalania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Kotórz Mały nie została jeszcze zakończona.

Radni Rady Gminy Turawa po wnikliwej analizie przedstawionych przez skarżących zarzutów i po 
zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznali skargę za nieuzasadnioną

Radni Rady Gminy Turawa na sesji w dniu 29.08.2014 r. w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę na 
mocy której uznali Pana skargę za nieuzasadnioną.
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