
RADA MEJS4A
W MCSNE

UCHWAŁA NR LXVI/463/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie skargi Tadeusza yogta na Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 82 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do Uchwal)”
Nr LU369/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 154), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. 1. Przyjmuje się, zawarte w protokole kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 26 lipca 2014 r., wyniki badania zasadności skargi Tadeusza yogta z dnia 14 kwietnia 2014 r.
na Burmistrza Gminy Mosina, która została zlecona Komisji Rewizyjnej Uchwałą Nr LXIV/455/14 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Kserokopia protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
26 lipca 2014 r., stanowi załącznik do uchwały.

2. Rada Miejska w Mosinie uznaje za niezasadną skargę Tadeusza yogta z dnia 14 kwietnia 2014 r.
na Burmistrza Gminy Mosina.

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Rada Miejska w Mosinie Uchwałą Nr LXIV/455/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. zleciła Komisji Rewizyjnej
zbadanie zasadności skargi Tadeusza Vogta z dnia 14 kwietnia 2014 r. na Burmistrza Gminy Mosina. Komisja
Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze sprawą i podjęła wnioski, które został)” zawarte w protokole kontroli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Mosina 26 lipca 2014 r.

w Mosinie

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Waligórski

Rozpatrzenie skargi Pana Tadeusza yogta na Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia
2014 r.

Dnia 22 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Jerzy Falbierski — Przewodniczący

2. Barbara Czaińska — członek

3. Małgorzata Twardowska — członek

4. Maria Krause — członek

Nieobecność usprawiedliwiła Pani Małgorzata Kaptur.

Obecny przy rozpatrzeniu skargi był Z-ca Burmistrza Sławomir Ratajczak.

Zarzuty:

1. „Nie zgadzałem i nie zgadzam się na taki m p z p, ponieważ jest robiony pod czyjeś
interesy . Pokazuje to nieprzestrzeganie ustaw „nie licząc się z uwagami one są
pomijane, tym samym narażając mnie na duże koszta marnowanie pieniędzy
i cennego nie do odzyskania czasu. NA TO ja sobie pozwolić nie mogę . ZA TO NALEŻY
WYPŁACIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIE.”

Komisja uznaje zarzut jako niezasadny, ponieważ trwa procedura planistyczna i nie
ma rozstrzygnięć ostatecznych.

2. „Nie było podstaw prawnych do projektowania na gruntach prywatnych
jakichkolwiek dróg inne niż publiczne rozumieniu o drogach. Co oznacza,że drogi
wewnętrzne wydzielane są przez właściciela nieruchomości. Stanowią jego własność
i są przez niego utrzymane. Drogi wewnętrzne nie mogą być projektowane ani
wydzielane z Urzędu, na gruntach prywatnych iż nie stanowią realizacji celów
publicznych . Czy interpretacja w/w jest zgodna ustawą ?„
Komisja uznaje zarzut jako niezasadny, ponieważ trwa procedura planistyczna i nie
ma rozstrzygnięć ostatecznych.

3. „Dlaczego zostały drogi wewnętrzne projektowane na mojej działce ewid 97/2 mimo
moich sprzeciwów przez URZĄD GMINY MOSINA ?„



Komisja uznaje zarzut jako niezasadny, ponieważ trwa procedura planistyczna i nie

ma rozstrzygnięć ostatecznych.

4. „Dlaczego przed projektami nie poinformowano mnie zgodnie z ustawą Dz. U.
Z 2013-02-06.,poz26O z pózn zam. Art 17. (Ogłasza w prasie miejscowej, oraz przez
obwieszczenie „a także zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości), Brak
potwierdzenia listowego czyli zwyczajowego !!! Nie dostałem listu tak „jak w innych
Gminach obywatele otrzymują. Przypadkowo dowiedziałem się i byłem dopiero
na drugim wyłożeniu .M.P.Z.P.”

Komisja Rewizyjna uznaje zarzut jako niezasadny i wyjaśnia, że powiadomienie
listowne — pisemne, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku następuje w przypadku instytucji
i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu zagospodarowania

przestrzennego.

S. „Dlaczego miał mnie obowiązywać Art.7a. Pkt. 2 i art8 itd.!!? Czy oto chodziło?”
6. „,Dlaczego art.16 był nieprzestrzegany ? Dlatego jest 7m nieprzekraczalnej strefy

zabudowy. Inne .„

7. „Za co miałem być ukarany mając drogę wewnętrzną na działce 97/2 ?„

8. „Moja działka 97/2 (pkt7 protokół) nie była brana do dnial2-09-2013r., pod uwagę
tylko uważano że teren działki nadaje się pod drogę wewnętrzną. Dlaczego? To
do działki 98 ul. Gromadzka 6 i działki 99/7 około 300m, ul. Gromadzka 7a które są

zabudowane domami jednorodzinnymi. Są w internecie w trakcie budowy . Czy
sąsiedzi nie mają m p z p?”

9. „Od 09 04 2013r.,to 3 razy próbowała gmina mi zabrać teren pod drogę wew.,
do w/w działek. Mimo moich i pana Kiszki sprzeciwów .„

Zarzuty 5, 6, 7, 8, 9 Komisja Rewizyjna uznaje jako niezasadne, ponieważ trwa
procedura planistyczna i nie ma rozstrzygnięć ostatecznych.

10. „Droga wewnętrzna na działce mojej o nr ewid. 97/2 obręb Czapury została
wprowadzona do projektu na wniosek Urzędu Gminy Mosina.”

11. „Czy to nazywać m p z p ? Czy pod płaszczykiem m p z p, miałem się pozbyć gruntu
dla sąsiada? Z udziałem URZĘDU GMINY MOSINA!”

Zarzuty 10, 11 Komisja Rewiz\jna uznaje jako niezasadne, ponieważ trwa procedura
planistyczna i nie ma rozstrzygnięć ostatecznych.

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za”, przy O głosów „przeciw” uznała skargę Pana Tadeusza
Vogta na Burmistrza z dnia 14 kwietnia 2014 r. za niezasadną.

1. Jerzy Falbierski 2. Barbara Czaińska ..

3. Małgorzata Twardowska aria Krause


