UCHWAŁA NR XVII/191/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Janusza Z. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1045, poz.1890), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23) oraz § 55 ust. 5 Statutu Miasta Suwałk
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 1785) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się skargę Janusza Z. z dnia 13 stycznia 2016 r. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk
za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Suwałkach do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/191/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
Uzasadnienie
W dniu 13 stycznia 2016 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Suwałkach wpłynęła skarga Janusza
Z. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk. W skardze Janusz Z. podniósł kwestię dotyczącą naruszenia
zasad praworządności i niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Skarżący wystosował do Prezydenta Miasta Suwałk pismo, odnośnie nieprawidłowości związanych z
realizacją budowy linii 2x 400 kV relacji Ełk Bis- Granica RP przez inwestora, tj. PSE S.A. oraz
wykonawcę II etapu przywołanej inwestycji, tj. firmy IDS-BUD S.A. Pismo zostało dostarczone do Urzędu
Miejskiego w Suwałkach dnia 30.11.2015 r. Skarżący podnosi fakt, że do dnia 29.12.2015 r. nie otrzymał
żadnej odpowiedzi, ani tym bardziej powiadomienia o powodach opóźniania oraz o nowym terminie, do
kiedy otrzyma odpowiedź.
Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Suwałkach działający na podstawie
upoważnienia nr 14/13/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., który dokonał w dniach 27-29.01.2016 r. kontroli
w obecności Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Suwałkach.
Podczas badania przedmiotowej skargi stwierdzono, że dnia 02.11.2015 r. do Kancelarii Ogólnej Urzędu
Miejskiego w Suwałkach wpłynął wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o ustalenie
wysokości odszkodowania, należnego skarżącemu Januszowi Z.
Dnia 09.11.2015r. zostało wystosowane do Janusza Z. zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego. W związku z wnioskiem inwestora–spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w
sprawie ustalenia wysokości odszkodowania należnego Januszowi Z., właścicielowi działki ewidencyjnej o
nr 20690 położonej w obrębie nr 2 Krzywólka z tytułu szkód rzeczywistych na gruncie oraz zmniejszenia
wartości nieruchomości w związku z założeniem i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Ełk- Granica RP. Zawiadomienie zostało odebrane przez Janusza Z. dnia
27.11.2015r.
Następnie dnia 04.12.2015 r. zostało wystosowane do skarżącego zawiadomienie o konieczności
przedłużenia terminu załatwienia sprawy ustalenia wysokości odszkodowania w związku z wyłonieniem
rzeczoznawcy majątkowego, który określi wysokość odszkodowania. Termin rozpatrzenia sprawy został
przedłużony do 30.03.2016 r. Zawiadomienie zostało odebrane 18.12.2015 r.
Z wyjaśnień uzyskanych od Naczelnika Wydziału wynika, że pismo Janusza Z., które wpłynęło do
Urzędu Miejskiego dnia 30.11.2015 r. zostało uznane, jako dokumenty złożone w toku toczącego się
postępowania administracyjnego.
O nie załatwieniu sprawy w ustawowym terminie, organ w swoim zawiadomieniu z dnia 04.12.2015 r.,
powiadomił strony postępowania, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Do dnia 30.03.2016 r. postępowanie ma zostać zakończone wydaniem decyzji. W swojej decyzji organ
odniesie się do wszystkich dowodów i korespondencji zgromadzonej podczas procedowania przedmiotowej
sprawy.
W swojej skardze Janusz Z. podnosi również fakt wykonania inwestycji niezgodnie z celem
wywłaszczenia oraz dodatkowo budowy podwójnego traktu światłowodowego. Badanie tych kwestii nie
leży w gestii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
Po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonej dokumentacji
nie stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów prawnych.

w przedmiotowej

sprawie

Z przedstawionych powyżej względów Rada Miejska w Suwałkach uznaje skargę za bezzasadną.
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