
UCHWAŁA NR XXXIII/269/2021 

RADY GMINY KOMAŃCZA 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza 

 

na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i 3 i art. 238 § 1 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735 ze zm.) Rada Gminy Komańcza – po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Komańcza – uchwala, co następuje:  

 

 

 

§ 1. 

 

Uznaje się za bezzasadną skargę Adama Fularza z dnia 19 czerwca 2021 r. na bezczynność 

Wójta Gminy Komańcza (przekazaną Radzie Gminy Komańcza według właściwości przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie pismem z dnia 25 czerwca 2021 r.)  

z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały, które stanowi jej integralną część.  

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza do zawiadomienia skarżącego  

o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza 

(-) 

mgr inż. Adam Pasiniewicz 
(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 



Załącznik do uchwały  

nr XXXIII/269/2021  

Rady Gminy Komańcza 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

 

Uzasadnienie 

  

Do Rady Gminy Komańcza wpłynęła skarga Adama Fularza na bezczynność Wójta 

Gminy Komańcza, przekazana zgodnie z właściwością przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Krośnie. Skarga dotyczy bezczynności w zakresie wnioskowanych przez 

Skarżącego czynności i kierowanych do organu wykonawczego Gminy Komańcza pism 

obejmujących przedmiot jakim jest linia kolejowa przebiegająca przez teren Gminy Komańcza. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) (dalej k.p.a.), organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi na wójta jest rada gminy.  

W oparciu o przepisy Statutu Gminy Komańcza Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w ramach którego zapoznano się ze skargą oraz 

przeprowadzono analizę zawartych w niej zarzutów i podniesionej argumentacji.  

 

Komisja przeprowadziła postępowanie wyjaśniające wobec następujących zarzutów 

zawartych w skardze: 

1. Wójt nie wykonał wniosku w sprawie budowy przystanku „Rzepedź osiedle”. 

 

Ad. 1 

Z dokumentacji i wyjaśnień przedłożonych przez pracowników Urzędu  

Gminy Komańcza wynika, że Wójt Gminy Komańcza podjał następujące czynności: 

1) odpowiedział pismem Pg.7241.09.12.2018 z dnia 22.10.2018 r. (zwrotne 

potwierdzenie odbioru podpisane dnia 25.10.2018 r.) na wniosek wyjaśniając 

dlaczego budowa przystanku kolejowego w miejscowości Rzepedź we wskazanym 

przez skarżącego miejscu jest bezzasadna. 

2) wystąpił do sołectw: Rzepedź nad Osławicą, Rzepedź i Turzańsk, aby w nawiązaniu 

do § 11 ust. 1 pkt 3 statutu sołectwa zajęły stanowiska w sprawie przygotowywanej 

przez firmę IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo SP. z o.o., na podstawie 

umowy nr 90/103/0096/19/Z/1 z dnia 30.12.2019r. dokumentacji projektowej do 

projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz-Łupków”  

i przeprowadzała analizę rozmieszczenia przystanków osobowych i zaproponowanej 

zmianie polegającej na budowie przystanku kolejowego osobowego „Rzepedź 

Osiedle” w km 30+900 na terenie działki ewidencyjnej nr 149 obręb 0019 Rzepedź 

i likwidacji obecnego przystanku kolejowego „Rzepedź” w km 29+998 r., które to 

sołectwa były przeciwne likwidacji dotychczasowego przystanku kolejowego w km 

29+998.  

3) w dniu 25.06.2020 r. zwrócił się z pismem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie oraz firmy IDOM Inżynieria, Architektura  

i Doradztwo SP. z o.o. informując o tym, że jest przeciwny likwidacji obecnego 

przystanku kolejowego ze względu na jednoznacznie negatywne stanowisko 

społeczności lokalnej w tej sprawie.  



4) wycofał również wniosek z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie budowy przystanku 

PKP w miejscowości Rzepedź Osiedle. 

 

2. Bezczynność Wójta w temacie naprawy linii kolejowej Rzepedź Wąskotorowy – Smolnik 

Trójkąt. 

3. Wójt nie odpowiedział na korespondencję w sprawie naprawy krótkiego odcinka toru 

Mików-Mików Most. 

4. Wójt nie odpowiedział na korespondencję w sprawie ożywienia linii kolejowej z Nowego 

Łupkowa przez Smolnik do Cisnej, Wetliny, Smereka. 

Ad. 2-4 

 Z dokumentacji i wyjaśnień przedłożonych przez pracowników Urzędu Gminy  

Komańcza wynika, że Wójt Gminy Komańcza odpowiedział pismem Pg.7241.09.13.2018  

z dnia 22.10.2018r. (zwrotne potwierdzenie odbioru podpisane dnia 25.10.2018r.)  

na korespondencję wyjaśniając swoje stanowisko w tej sprawie.  

 W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że skarga  

na bezczynność Wójta Gminy Komańcza w związku z poruszanymi przez skarżącego sprawami 

jest bezzasadna.  

 Po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami Rada Gminy w pełni podziela stanowisko 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 W związku z tym, że Rada Gminy jest organem kolegialnym, dla której zastrzeżoną 

formą prawną działania jest uchwała, realizacją kompetencji określonej w art. 229 pkt 3 oraz 

art. 237 § 1 k.p.a. będzie uchwała Rady Gminy Komańcza w sprawie rozpatrzenia skargi na 

bezczynność Wójta Gminy Komańcza. 
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