
 

 

 

Uchwała Nr XXVI/205/13 

Rady Gminy Santok 

z dnia 28.01.2013r. 
 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze 

zm.), Rada Gminy Santok, uchwala co następuje: 

 

§1.  

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Lechosława Biziela dotyczącą zadań oraz 

działalności Wójta Gminy Santok. 

Uzasadnienie powyższego oraz pouczenie z art. 239 Kodeksu postępowania 

administracyjnego zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Santok do zawiadomienia skarżącego oraz 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze o sposobie załatwienia skargi. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Honorata Brzytwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 W dniu 9 stycznia 2013r. do Rady Gminy Santok wpłynęła skarga Pana Lechosława 

Biziela przekazana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.  

Skarga dotyczy niewłaściwego dysponowania środkami finansowymi przez Wójta Gminy 

Santok oraz sołtysa Lipek Małych w zakresie realizacji ustawy o funduszu sołeckim. 

  W związku z powyższym przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. Sprawa została 

przekazana przez Przewodniczącą Rady Gminy do Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2013r., po wysłuchaniu 

wyjaśnień Wójta Gminy Santok Stanisława Chudzika, Skarbnika Gminy Wandy Jurek, 

Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Józefa Szurgota i zapoznaniu się z 

dokumentami będącymi w posiadaniu urzędu gminy stwierdza, że skarga jest niezasadna. 

 Plany zadań ujęte w uchwałach zebrań wiejskich Lipek Małych z lat 2010-2012 

zostały w całości przyjęte i realizowane zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. 

 Środki wydatkowane w roku 2011 z funduszu sołeckiego Lipek Małych na remont 

kaplicy cmentarnej wyniosły 1.000 zł. a nie jak wskazał pan Lechosław Biziel 3.200 zł.  

Było to wspólne działanie trzech wsi: Lipek Wielkich, Lipek Małych i Mąkoszyc. Kaplica 

służy mieszkańcom ww. wsi, w związku z czym wydatkowanie jest prawidłowe.  

Komisja Rewizyjna nie doszukała się wydatkowania środków finansowych z funduszu 

sołeckiego na cele prywatne, natomiast w zakresie paczek świątecznych oraz wyjazdu dzieci z 

Lipek Małych do ZOO Safari wydatkowanie środków przez wójta było zasadne, gdyż służyło 

dzieciom tej miejscowości. Urząd Gminy nie dochodzi występujących koligacji rodzinnych. 

Wszystkie dzieci traktowane są jednakowo. 

W zakresie wydatkowania środków w roku 2010 na wykonanie ujęcia wody pitnej dla 

Lipek Małych Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.  

Sprawa nieczynnego ujęcia była tematem posiedzenia Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa,  

w której uczestniczył Pan Lechosław Biziel. Wyjaśnienia oraz działania w tym zakresie 

zostały przyjęte przez Komisję i Pana Biziela. Uznano, że z uwagi na okres zimowy studnia 

zostanie zamknięta oraz poinformowano mieszkańców o terminie wykonywania badań wody 

w studni. Badania będą się odbywały raz w roku na wiosnę. Po dopuszczeniu wody do picia 

mieszkańcy muszą z niej korzystać, bowiem niekorzystanie doprowadza do skażenia i braku 

możliwości jej używania o czym także poinformowano mieszkańców. 

W zakresie wydatkowania środków funduszu sołeckiego Lipek Małych w roku 2011 

na wykonanie tablicy ogłoszeń oraz w roku 2012 na wykonanie ogrodzenia placu zabaw 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości. 

Środki z funduszu sołeckiego Lipek Małych w roku 2011 na wykonanie tablicy ogłoszeń 

zostały wygospodarowane w ramach wyposażenia placu zabaw. Wykonawcą został wybrany 

Zakład Produkcyjno-Usługowy Władysław Cycoń a nie jak podaje pan Biziel – Andrzej 

Cycoń. W roku 2012 na ogrodzenie placu zabaw rada sołecka wsi Lipki Małe wybrała 

ponownie tę samą firmę. Powyższe ustalono na podstawie dokumentów będących w 

posiadaniu urzędu gminy.   

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła sporządzenia fałszywych dokumentów przez 

sołtysa wsi Lipki Małe. Wprawdzie na jednym z protokołów brak jest podpisu osoby 

sporządzającej protokół, jednakże załącznik do tego protokołu stanowi uchwała oraz wniosek 

zebrania z wymaganymi podpisami. 

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości działań wójta w zakresie funduszu 

sołeckiego Lipek Małych z lat 2010-2012 oraz planu na rok 2013. 

W zakresie planu funduszu sołeckiego na rok 2013 odbyło się zebranie wiejskie wsi 

Lipek Małych w dniu 23 września 2012r., na co gmina posiada protokół wraz z podpisami 

osób uczestniczących w zebraniu, wnioskiem mieszkańców oraz uchwałą w zakresie 

rozdysponowania zadań na 2013r. Zadania zostały przyjęte przez wójta do realizacji. 

 W zakresie realizacji przez urząd gminy podatku leśnego i rolnego Komisja nie 

stwierdziła nieprawidłowości. Zadania realizowane są zgodnie z ustawami. 

 Mając powyższe na uwadze uznaje się skargę za bezzasadną. 

 
Pouczenie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

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. 


