
UCHWAŁA NR LII/459/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikami 
przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania – 

Rada Miejskiej w Rymanowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną na działalność Burmistrza Gminy Rymanów zawartą 
w piśmie z dnia 23.07.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Gminy w Rymanowie w dniu 29.07.2021 r. oraz 
uzupełnionej pismem z dnia 08.08.2021 r. które wpłynęło 12.08.2021 r., z przyczyn opisanych w uzasadnieniu 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, 
poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Pismem z dnia 28.07.2021 r. (data wpływu 29.07.2021 r.) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego przekazał do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie pismo 
Pani J. P. z dnia 23 lipca 2021r., stanowiące skargę na działania Urzędu Gminy w Rymanowie. 

W przedmiotowym piśmie skarżąca wskazuje na problem zalewania działki nr 351/3, położonej 
w Rymanowie-Zdroju, która stanowi jej własność. 

Pismo powyższe zostało zakwalifikowane jako skarga na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej 
KPA (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 735 z późn. zm.) przy braku przepisów szczególnych Rada Miejska jest 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 KPA. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przekazał skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Rymanowie celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska. 

W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 16.08.2021 r. zwróciła 
się do Burmistrza Gminy Rymanów o złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Na podstawie złożonych przez 
Burmistrza Gminy Rymanów wyjaśnień oraz zgromadzonych w sprawie materiałów, poczyniono 
następujące ustalenia faktyczne: 

Sprawa dotyczy zalewania działki nr 351/3 wynika z faktu braku utrzymania w należnym stanie rowu, 
który częściowo przebiega przez działkę skarżącej oraz jej sąsiada (nr działki: 335) rozgraniczając obie 
posesje. Na działce 351/3 wspomniany rów, znajduje się całkowicie we własności Pani P. Pas drogowy ul. 
Dębowej sąsiadujący z działką 351/3 jest własnością Gminy Rymanów, gdzie sukcesywnie pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie dokonują odmulania rowu, wycinki zakrzaczeń 
i utrzymywanie przepustu przez drogę w należytej drożności. 

W świetle obowiązujących przepisów prawa na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek 
należytego utrzymania rowów odwadniających zlokalizowanych na ich nieruchomości. Gmina Rymanów 
nie może dokonywać żadnych prac w tym zakresie na rowach, które zlokalizowane są na gruntach będących 
własnością prywatną. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu po zapoznaniu się z całością akt oraz z uwagi 
na toczące się postępowanie w wyżej wymienionej sprawie postanowiła skargę uznać za bezzasadną 
i wydać opinię o bezzasadności skargi Radzie Miejskiej w Rymanowie. 

Z uwagi na powyższe skarga jest bezzasadna. 

    

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DB72609D-C869-4131-9969-E5CE6B8B876D. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie

		2021-08-26T22:00:00+0000
	Polska
	Andrzej Tadeusz Pitrus
	Podpis organu wydającego akt prawny.




