Sitno, 31 lipca 2017 r.
Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 31 lipca 2017 r.
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Szawarski Ryszard – Przewodniczący
2. Tomasz Łazorczyk – Zastępca Przewodniczącego
3. Robert Polski – Członek
4. Mazurek Janusz – Członek
5. Kozak Leszek – Członek
W dniu 31 lipca 2017 r. w Sitnie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Gminy
Sitno, którego celem było wykonanie uchwały Nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Sitno
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli o charakterze
doraźnym. Przyczyną podjęcia powyższej uchwały była złożona w dniu 29 czerwca 2017 r.
(data wpływu) petycja Pani Urszuli Kapłon, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana
Jarosława Kapłon, w sprawie o nie dokonywanie „odtworzenia drogi” na działce
ewidencyjnej nr 1444 obręb 0009 Jarosławiec z uwagi na niecelowość przeprowadzenia tej
procedury (możliwy dostęp do drogi publicznej na drugim krańcu nieruchomości), oraz
znaczny nakład kosztów.
W celu ustalenie zasadności podnoszonych argumentów, Komisja Rewizyjna w dniu
30 czerwca 2017 r. dokonała wizji lokalnej na terenie działki ewidencyjnej nr 1444 obręb
0009 Jarosławiec oraz działek przyległych, a także przeprowadziła dodatkowe konsultacje
z właścicielami przyległych nieruchomości. Komisja Rewizyjna poprosiła także Wójta
Gminy Sitno o zajęcie stanowiska w tej sprawie i przedstawienie stosownych wyjaśnień.
Poczynione ustalenia stały się podstawą do rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że odtworzenie drogi na działce ewidencyjnej
nr 1444 w miejscowości Jarosławiec umożliwiłoby dostęp do pól uprawnych od strony
południowej, w sytuacji, gdy rolnicy mają utrudniony dostęp do strony północnej, z uwagi
na zabudowany charakter tych części nieruchomości. Powyższe jest uzasadnione licznymi
problemami z dostępem do pól wielkogabarytowych maszyn rolniczych, które
niejednokrotnie mają problem z przejazdem przez wąskie dojazdy pozostawione przy
zabudowaniach. Potrzebę przeprowadzenia procedury odtworzenia drogi zgłosili sami
mieszkańcy pismem skierowanym do Urzędu Gminy Sitno z dnia 2 listopada 2016 r.
w którym to mieszkańcy wsi Jarosławiec ubiegają się o wytyczenie drogi dojazdowej do
pól pomiędzy działkami Jarosławca a Łabuńkami II (działka o numerze ewidencyjnym
nr 1444). Powyższy wniosek został poświadczonym własnoręcznymi podpisami
wskazanych w nim mieszkańców, a jego prawdziwość nie została nigdy zakwestionowana.
– Składający petycję wskazał jednakże, iż nie wszyscy mieszkańcy podpisani pod
powyższym wnioskiem są właścicielami nieruchomości przyległych do działki
o ewidencyjnej nr 1444 obręb 0009 Jarosławiec. Wskazać należy jednak, iż brak posiadania
przyległych nieruchomości nie przesądza o braku interesu w odtworzeniu drogi. W ocenie
Komisji Rewizyjnej uzasadnieniem na przeprowadzenie procedury odtworzenia drogi jest
także fakt, iż przedmiotowa droga figuruje na planach i mapach, a Wójt Gminy, jako
zarządca drogi ma obowiązek odtworzenia drogi i zapewnienia dojazdu do pól.

Odnosząc się do kwestii kosztów i nakładów na budowę i utrzymanie drogi Komisji
Rewizyjnej uznała, że także ten argument nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem jak
oświadczył Wójt Gminy Sitno w toku przeprowadzonego postępowania, procedura
odtworzenia drogi pociągnie koszty jedynie w postaci geodezyjnego wytyczenia osi jezdni
oraz wynagrodzenia za wynajęcie koparki do pracy w terenie. Za celowością dokończenia,
wszczętej już procedury, przemawia także fakt, iż znacząca część kosztów (tj. 1.968,00 zł)
została już przez Gminę Sitno poniesiona jeszcze przed złożeniem petycji. Powyższa kwota
została wydatkowana na wytoczenie osi drogi gminnej przez Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne KART-MIAR Sp. z o.o. W ocenie Komisji Rewizyjnej
odstąpienie od inwestycji na tym etapie było by niegospodarnością i nie znajduje
uzasadnienia.
Mając na uwadze powyższe, Komisja Rewizyjna jednogłośnie wnosi
o nieuwzględnienie petycji z dnia 26 czerwca 2017 r., złożonej przez Pana Jarosława
Kapłon, działającego, jako pełnomocnik Pani Urszuli Kapłon, w sprawie o nie
dokonywania odtworzenia drogi na działce ewidencyjnej nr 1444 obręb 0009 Jarosławiec,
jako bezzasadnej.
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