
Uchwała Nr XLIII/273/06 
Rady Gminy Santok 

Z dnia 29 czerwca 2006r. 
 
w sprawie: skargi Pani Marii Wielińskiej. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 
art. 229 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. 
U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu skargi Pani Marii 
Wielińskiej na bezczynność Wójta, Rada Gminy Santok  
Postanawia 
 

§1 
Uznać za nieuzasadnioną skargę Pani Marii Wielińskiej z dnia 30-05-2006r. na bezczynność 
Wójta Gminy Santok 

§2 
Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Santok do poinformowania skarŜącej o sposobie 
załatwienia skargi. 

§3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 
Tadeusz Boczula 

 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
 W dniu 30-05-2006r. Pani Maria Wielińska złoŜyła skargę w Lubuskim Urzędzie 
Wojewódzkim na bezczynność Wójta Gminy Santok, który według skarŜącej nie udzielił 
odpowiedzi na pismo z 28-06-2002r. zawierające zastrzeŜenia i uwagi do pracy lekarza z 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Eskulap”.  
W  skardze tej wnioskowano równieŜ o zmianę lekarza w przychodni w Lipkach Wielkich.  
 Po rozpatrzeniu skargi stwierdzono, iŜ Wójt Gminy udzielił skarŜącej ustnej 
odpowiedzi, z której wynikało, iŜ nie jest on władny do zatrudniania lekarzy, a tym bardziej 
do oceny ich kompetencji. Sprawy te naleŜą do NZOZ „Eskulap” jak pracodawcy, bądź do 
Narodowego Funduszu Zdrowia i Okręgowej Izby Lekarskiej. Mimo to zostały podjęte 
czynności zmierzające do załagodzenia sprawy.  
 PowyŜsza sprawa była ponownie rozpatrywana równieŜ w 2004r. Wówczas Pani 
Maria Wielińska takŜe otrzymała odpowiedź i nie tylko od Wójta Gmin lecz takŜe od 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Wniesione wówczas zarzuty nie 
potwierdziły się. 
 Z przedstawionego wyŜej stanu  faktycznego wynika niesłuszność skargi Pani Marii 
Wielińskiej  na bezczynność Wójta Gminy Santok i tym samym naleŜało podjąć uchwałę o 
uznaniu jej za nieuzasadnioną.    


