Uchwała Nr XL/270/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm.)
w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo z 23 marca 2017 r.
po rozpatrzeniu skargi Pana R.K. z dnia 27 lipca 2020 r. na działalność Wójta Gminy
Kosakowo
Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
Uznaje się skargę na Wójta Gminy Kosakowo za bezzasadną.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z pismem pana R.K. ustaliła przedmiot
skargi, który dotyczy zarzutu:
- braku konsultacji społecznych przy uchwalaniu m.p.z.p. Rewy w przypadku
zagospodarowania terenu przy Alei Zasłużonych Ludzi Morza
- braku informacji społecznej dotyczącej opłat z tytułu umów na dzierżawę terenu gminnego
przez właścicieli barów
W wyniku rozpatrywania w/w pism Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła :
W sprawie zagospodarowania terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przy Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie Wójt udzielił wyczerpującej odpowiedzi.
W prowadzonej ze skarżącym korespondencji wyjaśniał mu zasady i tryb sporządzania
m.p.z.p., zasady partycypacji społecznej w tworzeniu prawa miejscowego, a także udzielał
informacji na temat przeznaczenia poszczególnych obszarów. Zarówno w przypadku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa jak i innych miejscowych
planów skarżący miał możliwość uczestniczenia w tworzeniu i wpływania na treść tych
dokumentów w określonym czasie na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta nie przewiduje organizowania
dodatkowych konsultacji z poszczególnymi mieszkańcami, po zakończeniu procedury
uchwalania planów miejscowych. Ustawa nie przewiduje też indywidualnego powiadamiania
każdego mieszkańca o prowadzonej procedurze sporządzania planu miejscowego. Konsultacje
odbywają się w trakcie prac nad planem i wówczas każdy może skorzystać z takiej możliwości.
Wysuwane przez Skarżącego żądania i wytyczne w sprawie zagospodarowania działek
na terenie gminy Kosakowo, zgłaszane były po terminach wyznaczonych do zgłaszania
wniosków i uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opisanych w
ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w sytuacji
gdy plan miejscowy został opublikowany i wszedł w życie nie było podstawy do ich
uwzględnienia.
W przypadku kolejnego zrzutu związanego z publikacją informacji dotyczących opłat z tytułu
umów na dzierżawę terenu gminnego przez właścicieli barów Wójt Gminy nie ma obowiązku
ich ujawniania.
Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy Kosakowo uznaje skargę za bezzasadną.

