Uchwała  Nr XXXI/269/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 28 lipca 2006r. 


w sprawie  rozpatrzenia skargi  Pana Stanisława Zębka  na działalność Wójta  Gminy w Gniewoszowie

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990r.  o samorządzie gminnym   (tj.: Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)   oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1

Uznaję   się  skargę  Pana Stanisława Zębka z dnia  21.06.2006r.  skierowaną do Wojewody Mazowieckiego  w Warszawie na brak działań  Wójta Gminy  Gniewoszów  w sprawie  zgłoszonych  przez skarżącego  nieprawidłowości  w funkcjonowaniu baru piwnego  położonego w sąsiedztwie jego domu we wsi Borek  za  bezzasadną .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu   Panu  Stanisławowi Zębkowi, oraz  Wojewodzie Mazowieckiemu w Warszawie .






Uzasadnienie


Rada Gminy uznała skargę  na bezczynność Wójta Gminy  Gniewoszów w sprawie zgłoszonych przez Skarżącego  nieprawidłowości  w funkcjonowaniu   baru piwnego  prowadzonego przez Pana    Dariusza Spytka  za bezzasadną.
Wójt Gminy  rozpatrywał   skargi składane  przez Pana   Stanisława  Zębka  w przedmiocie   nieprawidłowości   w prowadzonym  barze  już od   połowy  2005r. Pierwszą skargę  złożono  26.08.2005r.   Sprawa ta była  przedmiotem  posiedzenia   Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zostały podjęte   w tym przedmiocie   zalecenia   dla   Posterunku Policji  w Gniewoszowie celem dokonania  wzmożonych kontroli w barze  jak również  wokół baru. Skarżącemu udzielono odpowiedzi pisemnej  z dnia  19.09.2005r.
Kolejne skargi złożono 15.03.2006r.  i 23.06.2006r.  w tej samej sprawie. Wójt Gminy  zaprosił  na spotkanie w Urzędzie  Gminy obydwie  strony: Skarżącego –20.03.2006r., a Pana  Dariusza Spytka  - 30.03.2006r. Pan Stanisław Zębek w rozmowie z Wójtem  przedstawił  swoje zarzuty, natomiast  Pan   Dariusz Spytek  zaprzeczył  zgłoszonym  nieprawidłowościom  w prowadzonym przez niego barze. Wymieniony stwierdził, że  strony są skonfliktowane  w związku z toczącym się  miedzy nimi  sporem  sądowym   o granice posesji. Rozpatrując istniejący   miedzy stronami konflikt  ustalono, że   Pan Stanisław Zębek  sąsiad  Pana Dariusza Spytka   prowadzi również   działalność  gospodarczą  - transport, skup  złomu,  sprzedaż  węgla. Prowadzone usługi  też są   w jakimś stopniu  głośne   dla drugiej strony, która nie zgłasza w tym przedmiocie  zastrzeżeń.  
Podane w skargach  Pana  Stanisława Zębka  zarzuty były  przedmiotem  kontroli  ze strony Posterunku   Policji w Gniewoszowie.  Z informacji  Policji wynika , że  do  połowy lipca  2005r.  w okresie   7 – letniej  działalności  tegoż  baru – podjęto   tylko jedną zasadną interwencję   na wniosek  właściciela baru. Po tym  terminie   występowały interwencje  Policji  każdorazowo na wniosek  Pana Stanisława Zębka , który  podnosił  zakłócenie spokoju,  porządku publicznego  i ciszy   nocnej. W przeprowadzonych kontrolach  - Policja nie znalazła   potwierdzenia   zgłaszanych zarzutów.  W 2006r.  posterunek Policji    do dnia 16 lipca  br.  przeprowadził   czterokrotne  kontrole  baru, w tym  jedną na polecenie    dyżurnego   Komendy Powiatowej   Policji  w Kozienicach  o godz. 1 50.  Kontrole  powyższe   odbywały się    na wezwanie    Skarżącego. Zgłoszone  przez Pana   Stanisława Zębka zarzuty – zakłócania  porządku   publicznego  przez klientów  baru, ciszy nocnej, kradzieży  przez klientów baru, nieprawidłowej sprzedaży alkoholu   osobom nieletnim i nietrzeźwym nie znalazły  żadnego  potwierdzenia. Na  kolejne  skargi  zgłoszone   przez  Pana Stanisława Zębka   były   udzielane odpowiedzi , ostatnia w dniu  24.07.2006r. 
Na skargę złożoną  15.03.2006r. Skarżącemu nie udzielono  pisemnej  odpowiedzi z powodu  przeprowadzonej z wymienionym  rozmowy  z Wójtem Gminy, w czasie której   udzielono odpowiedzi  na skargę. W celu  przestrzegania  procedury Kodeksu Postępowania Administracyjnego  przy rozpatrywaniu  skarg Wójt Gminy zwrócił   uwagę merytorycznym  pracownikom  Urzędu Gminy na   ścisłe  przestrzeganie  przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego  przy załatwianiu indywidualnych skarg i wniosków  obywateli.
W tej sytuacji brak jest podstaw   uznania skargi za  zasadną.    


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

