UCHWAŁA NR XXX/407/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 446) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., Nr 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi - Rada Gminy Szemud uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 27 marca 2017 złożoną przez p. A. Jaroszka, na działalność
Wójta Gminy Szemud.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 27 marca 2017 r. Pan A. Jaroszek skierował do Rady Gminy skargę na działalność
Wójta Gminy Szemud.
Skarga złożona przez p. Pana A. Jaroszka dotyczyła braku odpowiedzi na pismo z dnia
27 stycznia 2017 r. w sprawie chęci zapoznania się z dokumentacją związaną z wydaniem
decyzji na wycinkę 270 sosen w Koelczkowie.
Skarżący wskazał w piśmie, że wnioskowal o wydanie decyzji Samorządowego Kolegium
Odwoławczego celem dostarczenia jej do Sądu Pracy.
Skarżący zarzucił, że Wojt Gminy zabronił pracownikom wydania Skarżącemu takiej decyzji.
Według Skarżącego prcownicy są sterroryzowani przez Wójta.
W dniu 15 maja 2017 r. niniejsza skarga została przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych Rady Gminy Szemud podczas, którego komisja zapoznała się z treścią niniejszej skargi
oraz z dokumentacją sprawy i wyjaśnieniami Wójta Gminy.
Z przedstawionej dokumentacji oraz wyjaśnień wynika, że Wójt Gminy skierował w dniu 13 lutego
br. do p. A. Jaroszka odpowiedź w sprawie udostępnienia żądanej dokumentacji uzasadniając
w nim przyczynę braku możliwości wydania przedmiotowego dokumentu.
Ponadto nie prawdą jest, że Wójt Gminy zabronil pracownikom wydawania dokumentacji
i że pracownicy są rzez Wojta sterrroryzowani. W zwiazku z tym Wójt Gminy wystosował
do Skarżącego wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych porzez rozpowszechnianie
nieprawdziwych informacji.
Rada Gminy Szemud po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz wysłuchaniu wyjaśnień
Wójta Gminy w sprawie zarzutów przedstawionych w skardze wniesionej przez
p. Pana A. Jaroszka uznała, że przedstawione zarzuty nie są zasadne.
Przedmiotowa skarga została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23)
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów
właściwych do rozpatrywania skarg, to Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 (Rada Gminy)

Jednocześnie, w myśl art. 238 § 1 k.p.a. poucza się, że zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a.
w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez
wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez
zawiadamiania Skarżącego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

Id: 079EBCC8-F686-4542-93C3-22EC390C86C6. Podpisany

Strona 1

Id: 079EBCC8-F686-4542-93C3-22EC390C86C6. Podpisany

Strona 2

