UCHWAŁA NR XXIII/198/2020
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie wniosku dotyczącego zbadania legalności działania Prezydenta Miasta Skarżyska –
Kamiennej i podległych mu jednostek przy realizacji zadania pn.” Przebudowa ul. Pogodnej (od ulicy
Warszawskiej) w Skarżysku – Kamiennej nr 303101T od km 0+00 do km 0+700”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, t.j.) oraz § 79 ust 3 i § 82 Statutu Miasta
Skarżyska-Kamiennej przyjętego Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXII/190/2020 z dnia
28.02.2020r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2020 r. poz. 1165) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co
następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego zbadania legalności działania Prezydenta Miasta Skarżyska –
Kamiennej i podległych mu jednostek przy realizacji zadania pn.” Przebudowa ul. Pogodnej (od ulicy
Warszawskiej) w Skarżysku – Kamiennej nr 303101T od km 0+00 do km 0+700” i zapoznaniu się z Opinią
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie wnioskowanych kwestii,
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uznaje wniosek za bezzasadny określając to w uzasadnieniu, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do powiadomienia
wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz
z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Golik
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UZASADNIENIE

W dniu 27.01.2020 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej wpłynął wniosek
dotyczący zbadania legalności działania Prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej i podległych mu
jednostek przy realizacji zadnia pn. „Przebudowa ul. Pogodnej (od ulicy Warszawskiej) w
Skarżysku-Kamiennej nr 303101T od km 0+00 do km 0+700”, a w szczególności zbadania
legalności, jak pisze wnoszący „bezprawnego zajęcia” należącego

do niego pasa gruntu oraz o

zbadanie prawidłowości dokonania ingerencji w działkę 716 i 715/1

i projektu budowlanego

dotyczącego ww. inwestycji. Wnoszący w swym piśmie, w przypadku stwierdzenia uchybień
wzywa także do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, poprawienia
zakresie prawidłowego odprowadzania wody (wybudowanie przepustu
na działkę wnioskodawcy) oraz wykupienia od niego części

wykonanych robót w
umożliwiającego wjazd

nieruchomości faktycznie zajętej

pod inwestycję.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na posiedzeniu w dniu
13.03.2020r. powołała zespół kontrolny, który dokonał analizy dokumentacji, wyjaśnień Wydziału
Rozwoju i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej. Ponadto w celu
dokonania oceny zasadności wniosku i bliższego rozpoznania sprawy zespół kontrolny w dniu
13.03.br. dokonał także wizji lokalnej przedmiotowych działek, gdzie stwierdzono brak możliwości
ich zalewania ze względu na ukształtowanie terenu. Działki te położone są wyżej od drogi, a teren
stopniowo obniża się w kierunku rowu i drogi. Działki po drugiej stronie drogi położone są
poniżej jej poziomu.
Z analizowanej dokumentacji przedstawionej przez pracowników Urzędu Miasta wynika, że na
etapie

realizacji

inwestycji

były

wykonywane

zjazdy

do

działek

zagospodarowanych

i w miejscach istniejących zjazdów. Z dokumentacji wynika również, że rów został wykonany na
działce 1160, która to stanowi pas drogowy ul. Pogodnej bez naruszania obecnie należących do
wnioskodawcy działek, a na te w czasie realizacji inwestycji zjazdy nie istniały, co wykazano
załączając dokumentację fotograficzną z tego okresu. Ponadto poinformowano, że obecnie
istniejący przy działce przepust został wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Wobec

powyższego

Rada

Miasta

Skarżyska-Kamiennej

po

rozpoznaniu

wniosku

dotyczącego zbadania legalności działania Prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej i podległych
mu jednostek przy realizacji zadnia pn. „Przebudowa ul. Pogodnej (od ulicy Warszawskiej) w
Skarżysku-Kamiennej nr 303101T od km 0+00 do km 0+700”, i zapoznaniu się z zebraną
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dokumentacją oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie uznaje
wniosek za bezzasadny.
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