UCHWAŁA Nr XXXIII/202/2010
RADY GMINY ILAWIEŚ WIELKA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr
173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr
157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt 3 art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z 2001r. Nr 49,
poz. 509 z 2002 Nr 113, poz. 984, Ne 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 z 2003r. Nr130, poz.
1188, Nr 170, poz. 1660 z 2004 Nr 162, poz. 1692 z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz. 1524 z 2008r. Nr 229, poz. 1539/ po rozpatrzeniu skargi pana Andrzeja
Karbowskiego

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za niezasadną skargę pana Andrzeja Karbowskiego na działania Wójta Gminy w
sprawie wyrządzenia szkody poprzez naruszenie granic działki - bezprawne usunięcie 5
słupków granicznych.
§ 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o
sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
urzędzie gminy.
Przewodniczący R Gminy
Zbig,

rewnowski

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXXIII/202/2010
Rady Gminy Zlawieś Wielka
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

W dniu 2 marca wpłynęła do biura Rady Gminy skarga pana Andrzeja Karbowskiego na
Wójta Gminy i podległych pracowników w sprawie wyrządzenia szkody poprzez naruszenie
granic jego nieruchomości.
Pismem z dnia 9 marca przewodniczący Rady Gminy udzielił panu Karbowskiemu
odpowiedzi, że wystąpił do wójta gminy o przygotowanie dokumentacji związanej ze sprawą
w celu zwołania komisji, która się z nią zapozna i wypracuje wnioski do Rady Gminy oraz
udzielił informacji o przewidywanym terminie sesji tj. 28 kwietnia 2010 roku.
W dniu 6 kwietnia 2010 roku Komisja d/s Obywatelskich, Oświaty i Rolnictwa zapoznała się
z dokumentacją dotyczącą sprawy pana Karbowskiego przedłożoną przez wójta.
Na podstawie dokumentów stwierdzono co następuje:
1. 7 maja 2009r. w Remizie OSP odbyło się zebranie w sprawie realizacji inwestycji pod
nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej Toporzysko — Czarnowo — Zlawieś Mała —
Zlawieś Wielka", w spotkaniu uczestniczył wójt gminy - Tadeusz Smarz, kierownik
Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej — Mirosław Kwiatkowski, projektant —
Stanislaw Ciołek, wykonawca Firma Rollstick z Torunia — pan Erazm Chojecki,
kierownik budowy — pan Zbigniew Krzesiek oraz mieszkańcy, których ta inwestycja
dotyczyła. W spotkaniu uczestniczył również pan Andrzej Karbowski.
Podczas spotkania omówiono zasady realizacji i finansowania zadania. Mieszkańcom
przekazano do wglądu projekt budowlany. Zebrani nie wnieśli uwag, natomiast pan
Andrzej Karbowski zgłosił uszkodzony punkt graniczny jednakże na ten czas na
przedmiotowym terenie nie były jeszcze prowadzone roboty budowlane.
2. Dnia 4 czerwca 2009r. pan Andrzej Karbowski złożył pismo do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu informujące, że w dniu 3 czerwca 2009r.
firma wykonująca prace bez jego zgody weszła na grunt zamierzając rozpocząć
wykonanie robót ziemnych na działkach nr 154, 152.
Pan Andrzej Karbowski zauważył że w projekcie znajdują się nieaktualne mapy
niezgodne z stanem faktycznym nie uwzględniające wymiany gruntów pomiędzy nim
a panem Mirosławem Gajdemskim.
3. W dniu 9 czerwca 2009r. została spisana notatka służbowa dotycząca w/w sprawy.
Ze w4lędu na wymianę gruntów przedmiotowe działki nie były wydzielone w
planach sytuacyjno wysokościowych projektu budowlanego, a właścicielem w tym
momencie był pan Mirosław Gajdemski.
Na etapie wykonania inwestycji zaszła więc konieczność zmiany lokalizacji
pompowni PS2 z dziatki 152 na działkę nr 154/1 stanowiącą własność pana Mirosława
Gaj demski ego .
Jednocześnie pan Karbowski wyraził zgodę na przebieg kolektorów wod — kan. przez
własne działki 154/2 i 152. Wójt Gminy pismem nr GK7020-274/2009 z dnia 10
września 2009r.
zwolnił pana Andrzeja Karbowskiego z opłaty dotyczącej
współfinansowania w realizacji wykonywanej inwestycji.
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Należy nadmienić że wymiana gruntów z panem Mirosławem Gaj demskim i
związane z nią prace geodezyjne zostały wykonane na wniosek pana Andrzeja
Karbowskiego, a zaistniała sytuacja nastąpiła wskutek niedopełnienia wprowadzenia
zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Toruniu
przez geodetę wnioskodawcy.
4. Pan Andrzej Karbowski dnia 16 października 2009r. złożył pismo do urzędu gminy o
naruszeniu pięciu kamieni geodezyjnych, które zostały naruszone wskutek
wykonywanej inwestycji.
5. Pismem GK 7020-317/2009 z dnia 26 października 2009 r. urząd gminy przekazał
pismo pana Andrzeja Karbowskiego wykonawcy zadania Firmie Rollstick z Torunia
w celu przywrócenia granic wymienionych w piśmie działek tj. 152 i 154/2.
Przekazane pismo otrzymał do wiadomości pan Andrzej Karbowski.
6. Wykonawca — Firma Rollstick z Torunia pismem z dnia 26 stycznia 2010r.
poinformował urząd gminy w sprawie przywrócenia granic określonych pismem z
dnia 16 października 2009r.

7. Wójt Gminy pismem OK.0717/3/2010 z dnia 3 marca 2010r. przekazał skargę pana
Andrzeja Karbowskiego zam. Toporzysko 65 do pana Erazma Chojeckiego prezesa
Firmy Rollstick z Torunia w celu opisania własnego stanowiska w tej sprawie.
8. Pismem z TR-10/03/10 z dnia 10 marca 2010r. prezes Firmy Rollstick z Torunia
ustosunkował się do skargi pana Karbowskiego informując, że:
- kamienie graniczne nr 4 i 5 zostały odtworzone, a ich prawidłowa lokalizacja
potwierdzona przez geodetę pana Nagórskiego za pomocą nadajnika GPS,
- kamienie graniczne nr 2 i 3 zostaną odtworzone przez firmę do 30 kwietnia 2010r.
Jak wynika z opisanych faktów zasadniczym powodem całego nieporozumienia jest
nieuregulowany stan geodezyjno — prawny.
Zleceniodawcą prac geodezyjnych był pan Andrzej Karbowski.

