UCHWAŁA NR 0007.43.2020
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Tuliszkowa przekazanej wg właściwości przez Wojewodę
Wielkopolskiego pismem znak GK-Ko.1411.1.2020.21 z dnia 11 sierpnia 2020r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
z 2020 r. poz. 713/ i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
/tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695./, Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie do poinformowania Skarżącego
o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Tuliszkowa
przekazanej wg. właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak GK-Ko.1411.1.2020.21
z dnia 11 sierpnia 2020r.
W dniu 10 sierpnia 2020r. mieszkaniec Tuliszkowa złożył do Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Wielkopolskiego skargę dotyczącą wykonania
mapy inwentaryzacyjnej.
Wojewoda Wielkopolski pismem GK-Ko.1411.1.2020.21 z dnia 11 sierpnia 2020r.przekazał według
właściwości skargę złożoną przez mieszkańca Tuliszkowa na działania Burmistrza Gminy
i Miasta Tuliszków związane z usunięciem kanalizacji deszczowej z działki skarżącego oraz sporządzeniem
aktualnej mapy dla obszaru objętego pracami.
W skardze skarżący wskazuje, że zgodnie z porozumieniem Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
miał zlecić geodecie sporządzenie aktualnej mapy. Zdaniem skarżącego mapa jest niezgodna ze stanem
rzeczywistym na działce, ponieważ nie uwzględnia bram, istniejących budynków i wyciętych drzew.
Po otrzymaniu skargi Przewodniczący Rady Miejskiej pismem RO.0012.19.2020 z dnia 17 sierpnia
2020r. przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz skierował pismo
do Burmistrza z prośbą wyjaśnienie spraw poruszanych w skardze.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła przedmiotową skargę w dniu 24 sierpnia 2020r. Po
analizie skargi, wyjaśnieniach Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oraz zapoznaniu się z dokumentacją w
sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że Burmistrz Gminy i Miasta dopełnił formalności
wynikających z porozumienia i zlecił w dniu 22 czerwca 2020r. sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
w skali 1:500 dotyczącej usunięcia kanalizacji deszczowej. W dniu 15 lipca 2020r. Urząd Gminy i Miasta w
Tuliszkowie otrzymał mapę dotyczącą inwentaryzacji likwidacji kanalizacji deszczowej wraz z
potwierdzeniem złożenia w Starostwie Powiatowym w Turku w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska
zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych. 20 sierpnia 2020r. geodeta przedłożył w
Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków uaktualniona mapę. Urząd Gminy i Miasta wystąpi do Geodezji i
Ochrony Środowiska o mapę zasadniczą w celu weryfikacji mapy złożonej 20 sierpnia 2020r.
Zatem Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków dopełnił wszelkich formalności wynikających z realizacji ustaleń
i wykonania mapy.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji nie posiada kompetencji do oceny jakości i rzetelności wykonanej
mapy przez geodetę i jeżeli Skarżący ma uwagi do rzetelności wykonania mapy przez geodetę może
dochodzić swych praw na drodze sądowej.
Rada Miejska w Tuliszkowie po przeanalizowaniu skargi oraz zebranych w sprawie informacji, jak
również po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podzielając i przyjmując za
własne ustalenia, argumentację oraz stanowisko przedstawione przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji
uznaje skargę za bezzasadną, ponieważ również nie jest kompetentna do oceny czy przekazana
Skarżącemu mapa jest rzetelna i właściwa.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2020r. poz. 256, 695) w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania Skarżącego.
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