Projekt

UCHWAŁA NR IX/ /2019
RADY GMINY KOŁBASKOWO
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w związku
--2. wszczęciem postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
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(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 , art. 238 § 1 oraz art. 234 pkt lustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracY.inego (tj. Dz. U. z 2018 ' poz. 2096
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zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:
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§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą na działania Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie wszczęcia
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo
usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo-socjalnym w
Kołbaskowie, gm. Kołbaskowo na terenie działek 199/7, 199/10, 199/30, 199/31, 199/32;
przekazać Wójtowi Gminy Kołbaskowo w trybie art. 234 pkt 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego niniejszą skargę celem włączenia do toczącego się postępowania.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Kołbaskowo do poinformowania
skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska
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Załącznik do uchwały Nr IX/ /2019
Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28.06.2019 r.
W dniu 03 czerwca 2019 r. do biura Rady Gminy Kołbaskowo wpłynęło pismo zawiadomienie
skarga sprzeciw do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie

wydania

decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu przemysłowo
magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem biurowo
socjalnym w Kołbaskowie, gm. Kołbaskowo na terenie działek 199/7, 199/10, 199/30,
199/31, 199/32 w Kołbaskowie złożone przez
Jak

wynika

z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) organem właściwym do
rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy.
Również z przepisów art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy
rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz
petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisje skarg, wniosków i petycji. W
tym stanie rzeczy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kołbaskowo podjęła
czynności mające na celu wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.
W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w celu rozpatrzenia niniejszej skargi. Radni mieli możliwość wypracowania stanowiska na
podstawie informacji przedstawionych przez Wójta Gminy Kołbaskowo Panią Małgorzatę
Schwarz oraz opinii prawnej w przedmiotowej sprawie.
W toku działań sprawdzających Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła następujący
stan faktyczny.
Skarżący w piśmie złożonym w dniu 03.06.2019r. składa skargę na działania Wójta
Gminy Kołbaskowo w związku z wszczęciem w dniu 10.05.2019 r. na wniosek firmy Grupa
Projektowa Port Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie

wydania

decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu przemysłowo
magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz zapleczem biurowo
socjalnym w Kołbaskowie, gm. Kołbaskowo na terenie działek 199/7, 199/10, 199/30, 199/31,
199/32 w Kołbaskowie".
Z wyjaśnień uzyskanych od Wójta Gminy Kołbaskowo Pani Małgorzaty Schwarz wynika, że
skarga dotyczy sprawy toczącego się właśnie postępowania administracyjnego w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Kołbaskowo jest organem w

