UCHWAŁA NR XXX/408/2017
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc 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 23 marca 2017 złożoną przez p. K. Naczk, na działalność
Wójta Gminy Szemud.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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UZASADNIENIE
W dniu 16 marca 2017 r. Pan K. Naczk za posrednictwem poczty elektronicznej
skierował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo w części noszące
znamiona skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016
r. poz 23 z późn. zm.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do
rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub
działalności Wójta Gminy jest Rada Gminy.
Wobec powyższego Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA
na podstawie
art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego jako organ
niewłaściwy do rozpatrzenia skargi, przekazał ją pismem z dnia 23 marca 2017 r. (data wpływu
23 marca 2017 r.) do Rady Gminy Szemud.
Skarżący sprzeciwia się wypowiedziom Wójta Gminy szemud, które jego zdaniem podważają
obecnie wybraną władze rządową.
Skarżący uważa, że wypowiedź Wójta na "Konwencji w obronie samorządności - " Kalkowski
podziękował tym, którzy tworzyli samorząd przez ostatnie 27 lat: - Samorząd ma spełniać oczekiwania
mieszkańców, być blisko ludzi, a to może realizować tylko osoba, którą wybierają mieszkańcy" mogla
stanowić łamanie prawa w naszym kraju.
Ponadto Skarżacy uważa, że Wójt jest wspołodpowiedzialny za zanieczyszczenie jeziora w
Kielnie poprzez zasypywanie jeziora odpadami niewiadomego pochodzenia.
Skarżący zarzuca, że ktoś za pomoc w nielegalnej utylizacji odpadów mógł sfinansować Wójtowi
kampanie wyborczą.
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 wyjaśnieniami Wójta Gminy.
Wójt Gminy wyjaśnił, że swoją wypowiedzią nie krytykował władzy tylko wyraził swoje zdanie na
temat działalności samorządu.
Ponadto Wójt Gminy wyjaśnił, że nie prawdziwe są informacje dot. zanieczyszczania przez Niego
jeziora w Kielnie oraz kwestia dotycząca fiansowania kampani w zamian za pomoc w nielegalnej
utylizacji odpadów.
Rada Gminy Szemud po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz wysłuchaniu wyjaśnień
Wójta Gminy w sprawie zarzutów przedstawionych w skardze wniesionej przez p. Pana
K. Naczk uznala, 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)
Przewodnicząca Rady 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
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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
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