Projekt do pkt 23

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sierakowice
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami/ i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.735 ze zm./
Rada Gminy Sierakowice - po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Wójta Gminy Sierakowice złożoną przez J. S. do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, która wpłynęła do Rady Gminy Sierakowice w dniu
11 maja 2022r., z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sierakowice do powiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 11 maja 2022r. do Rady Gminy Sierakowice wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku przekazujące do rozpatrzenia skargę na działalność wójta Gminy Sierakowice
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
W dniu 19 kwietnia 2022r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wpłynęła
przekazana przez tutejszy Urząd Gminy (zgodnie z intencją skarżącego), skarga na działania wójta
Gminy Sierakowice w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach rolniczych wyrządzonych przez
dziki oraz zmiany planu łowieckiego dla Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni.
W ocenie Kolegium przedmiotowa skarga nie podlega kompetencji SKO w Gdańsku i postanowiło
przekazać ją do rozpatrzenia Radzie Gminy Sierakowice. Przewodniczący Rady Gminy skargę skierował
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozeznania i zajęcia stanowiska względem zarzutów w niej
podnoszonych.
Skarżący w skardze wskazuje następujące problemy:
1.brak negatywnej opinii wójta dla Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni,
2.zaniżanie kwot odszkodowań za uszkodzone uprawy, brak wypłat odszkodowań rolnikom,
3.brak działań wójta w związku z płytą DVD złożoną przez Skarżącego w Urzędzie Gminy w 2021
roku
4.niewyznaczenie przez wójta terminu spotkania z sołtysem i rolnikami.
W odniesieniu do zarzutów przedstawionych w skardze podkreślić należy, że:
1.Wójt Gminy Sierakowice na prośbę Starosty Kartuskiego o wydanie opinii w sprawie
wydzierżawienia obwodów łowieckich dla Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni wydał opinię
pozytywną z zastrzeżeniami i zobowiązaniami uwzględniającymi skargi i postulaty rolników (pismo
skierowane do Starostwa Powiatowego nr RSR.6150.9.2022 z dnia 22 marca 2022 r.). O w/w stanowisku
Wójta Gminy poinformowany został skarżący oraz sołtys sołectwa Stara Huta pismem nr
RSR.6151.1.2022 z dnia 25.03.2022
2.Sposób i terminy zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie,
jelenie, daniele i sarny, szczegółowy sposób dokonywania ich oględzin i szacowania, szczegółowy
sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za te szkody wynikają z ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia
2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. W/w
przepisy prawa nie przewidują udziału gminy w żadnym z etapów postępowania wskazanych przez
skarżącego, o czym skarżący był wielokrotnie informowany.
3.Kwestia płyty DVD była przedmiotem skargi złożonej przez skarżącego rozpatrzonej przez Radę
Gminy Sierakowice dnia 25.05.2021r. Skarżący poinformowany został o sposobie rozpatrzenia skargi
poprzez przesłanie skarżącemu odpisu Uchwały Nr XXVII/390/21 Rady Gminy Sierakowice z dnia
25 maja 2021 r.
4.Wniosek o spotkanie przekazany ustnie w sekretariacie wójta wymaga doprecyzowania,
w szczególności w zakresie celu spotkania. Poprzednie spotkania powielały wcześniejsze postulaty
i żądania skarżącego, na które skarżący wielokrotnie otrzymał odpowiedzi. Spotkania z sołtysami wójt
odbywa sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb.
Mając na uwadze powyższe złożoną skargę należy uznać za niezasadną.
POUCZENIE: Zgodnie z dyspozycją art.239 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - Rada
Gminy Sierakowice informuje, że wskutek uznania skargi za bezzasadną, jeśli Skarżący ponowi ją bez
wskazania nowych okoliczności - wówczas Rada Gminy Sierakowice może podtrzymać swoje
stanowisko (zaprezentowane powyżej) nanosząc odpowiednią adnotację w aktach sprawy - bez
zawiadamiania skarżącego.
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