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UCHWAŁA NR 120/XXXI/09 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 

z dnia 14 sierpnia 2009 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Witkowskiej na działalność Burmistrza 
Szczuczyna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 
420) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,poz. 509, z 2002r. Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 
1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 
1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Krystyny Witkowskiej na działalność Burmistrza 
Szczuczyna należy uznać skargę za bezzasadną z powodów zawartych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Szymanowski 
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Załącznik 

do uchwały Nr 120/XXXI/09 

z dnia 14 sierpnia 2009r. 

UZASADNIENIE 

 W dniu 29 lipca 2009r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Szczuczynie skarga Pani 

Krystyny Witkowskiej na działalność Burmistrza Szczuczyna, dotycząca nie podjęcia działań 

w sprawie wytyczenia drogi gminnej na terenie wsi Niedźwieckie. 

Po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze oraz zapoznaniu się z dokumentacją sprawy 

ustalono: 

W podaniu o wytyczenie granic drogi gminnej złożonym w dniu 10 listopada 2008r.  

Pani Krystyna Witkowska żądała wytyczenia granic drogi nie tylko wzdłuż swojej 

nieruchomości, ale również innych na całej długości drogi śródpolnej. Wobec powyższego 

można wnioskować, że skarżąca występuje w imieniu pozostałych właścicieli bez ich 

umocowania.  

Oceniając żądanie wytyczenia granic drogi  przyległej do nieruchomości skarżącej stwierdzić 

należy, że powyższa działka, której właścicielem jest Gmina i Miasto Szczuczyn w myśl 

przepisów ustawy o drogach publicznych nie jest drogą o randze drogi publicznej gminnej, 

nie jest też zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych. Jest więc drogą transportu rolnego 

– dojazdową do gruntów rolnych. Niemniej jednak, w odpowiedzi na złożone podanie została 

przeprowadzona wizja w terenie z udziałem męża skarżącej. Stwierdzono, że droga ma 

zachowane parametry co do szerokości.  

Ustalono, że żądanie skarżącej wytyczenia granic drogi było związane z faktem pozbawienia 

Pani Krystyny Witkowskiej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat 

z tytułu użytkowania działki rolnej o nr geod. nr 201 o pow. 5,92 ha a także naliczoną karą za 

zadeklarowaną powierzchnię upraw, niezgodną ze stanem faktycznym. Powyższa okoliczność 

dowodzi, że to Pani Krystyna Witkowska powinna doprowadzić do zgodności powierzchni 

gruntów użytkowanych rolniczo z powierzchnią gruntów deklarowanych do dopłat z tytułu 

ich użytkowania  

Pismem z dnia 24 lipca 2009r. uprzedzono wnoszącą skargę, iż z braku środków w budżecie 

kwestie rozgraniczania nieruchomości nie mogą być załatwiane w bieżącym roku 

budżetowym .  

Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi, Rada Miejska  

w Szczuczynie postanowiła podjąć uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną. 

 


