U C H W A Ł A Nr XVII/173/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2016 r. poz 446) w związku z art. 229
pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 23
z późn. zmianami)
Rada Gminy Czarny Dunajec u c h w a l a co następuje:

§1
Uznaje za niezasadną skargę Pana Józefa Świentka na działalność
Wójta Gminy Czarny Dunajec, skierowaną do Rady Gminy przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w dniu 27 czerwca 2016r. z powodów zawartych w uzasadnieniu do uchwały.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie:
W dniu 27 czerwca 2016 roku do Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu wpłynęła skarga
Pana Józefa Świentka z dnia 2 marca 2016 r. na działalność administracyjną Urzędu Gminy
Czarny Dunajec, przekazaną do rozpatrzenia według właściwości Radzie Gminy Czarny
Dunajec przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu.
Skarżący zarzuca, iż Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu nie uwzględnił jego prośby, odmówił
mu refundacji leków, oraz w jego ocenie, przyczynił się do tego, że został pozbawiony prawa
do nieruchomości i wyrzucono go z domu, gdzie się urodził.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy po zapoznaniu się z treścią skargi, przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające, zapoznała się z dokumentami związanymi z rozpatrywaną skargą
i wysłuchała ustnych wyjaśnień Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym Dunajcu - Pana Andrzeja Cholewy oraz inspektora ds. gospodarki
nieruchomościami - Kazimiery Winnickiej.
Komisja ustaliła następujący stan faktyczny :
Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnym Dunajcu wynika, że skarżący do dnia 2 marca 2016 r. czyli do dnia wniesienia
skargi, nie zwracał się z prośbą w formie pisemnej, ani też ustnej do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu o udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłku
pieniężnego na zakup lekarstw.
Ponadto na wniosek Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 czerwca
2016 r. sygn. akt. SKO-PS-4110-71/16 dotyczącego udzielenia pomocy Panu Józefowi
Świentek, w dniu 4.07.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu
zwrócił się z pismem do Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu, (gdzie obecnie przebywa)
o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z w/w celem rozpatrzenia złożonego wniosku
o pomoc finansową na zakup lekarstw. W przypadku gdy w odniesieniu do skarżącego
zostaną spełnione warunki ustawy o pomocy społecznej tut. placówka udzieli wnioskującemu
oczekiwanej pomocy.
Odnośnie kwestii związanej z pozbawieniem skarżącego prawa do nieruchomości,
z informacji uzyskanych od insp. ds. gospodarki nieruchomościami wynika, że działka
o którą pisze Pan Józef Świentek prawdopodobnie jest działką siedliskową (dz.ew.4547)
zabudowaną budynkiem mieszkalnym o numerze porządkowym 126, której właścicielem jest
Marek Świętek, bratanek Pana Józefa Świentka.
Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu nie przejął żadnej działki od rodziny Świentków
i nie brał udziału w postępowaniu spadkowym po rodzicach Pana Józefa Świentka.
Biorąc pod uwagę powyższe skarga, została uznana za bezzasadną.
Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy w oparciu o art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym.
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