
 
 

Uchwała Nr XVI/117/15 
Rady Gminy Santok 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok. 
 
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 
 

§1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana L.B. na bezczynność Wójta Gminy Santok. 
2. Uzasadnienie uchwały, stanowiące opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie 

rozpatrywanej skargi oraz pouczenie wynikające z przepisu art. 239 Kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią. 
 

§2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.  
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi. 
 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
       Damian Kochmański 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/117/15  Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie skargi na opieszałość Wójta Gminy Santok 

 
W celu zbadania skargi Pana L.B. na opieszałość Wójta Gminy Santok, Komisja Rewizyjna 
odbyła posiedzenie w dniu 21 grudnia 2015 r., w trakcie którego zbadała wszystkie 
dokumenty w przedmiotowej sprawie będące w posiadaniu Urzędu Gminy Santok oraz 
przesłuchała sekretarza gminy.  
Skarżący został poinformowany o terminie spotkania Komisji oraz o planowanym terminie 
sesji Rady Gminy, na której skarga będzie przedmiotem obrad Rady.  
W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że: 

1) W dniu 29 listopada 2015 r. Pan L.B. wniósł do Rady Gminy Santok pismo, w którym 
ponawia skargę na Wójta Gminy Santok złożoną przez niego w dniu 29 lipca 2015 r.  

2) Pierwszą skargę na opieszałość Wójta Gminy Santok Pan L.B. złożył w dniu 29 lipca 
2015 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Santok. W skardze Pan L.B. podnosił, że 
Rada Gminy Santok w dniu 29 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę Nr IV/23/15 w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Lipek Małych w 
zakresie projektu nowego statutu sołectwa. Uchwała weszła w życie w dniu 4 marca 
2015 r. i do dnia złożenia skargi Urząd nie podjął działań związanych z 
przeprowadzenia konsultacji określonych w uchwale. Pan L. B. w skardze podniósł, że 
zadania związane z opracowaniem projektu statutu sołectwa Lipki Małe oraz jego 
konsultacjami prowadzi Sekretarz Gminy. W związku z tym skarżący rozmawiał 
dwukrotnie w tej sprawie z Sekretarzem, który poinformował go, że prace nad 
Statutem Sołectwa Lipki Małe trwają i będą prowadzone zgodnie z decyzją Rady. 

3) Przewodniczący Rady Gminy, po uzyskaniu opinii prawnej, ocenił, że skarga Pana L.B. 
dotyczy pracownika Urzędu, a nie Wójta. Dlatego też uznał Radę Gminy za organ 
niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i działając w oparciu o przepis art. 65 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 267 ze zmianami), pismem ROA.1510.03.2015.EK z dnia 11.08.2015 r., przekazał 
skargę według właściwości Wójtowi Gminy. 

4) Pismem z dnia 11. 08. 2015 r. Pan L.B. został poinformowany o stanowisku                           
i działaniach Przewodniczącego Rady oraz o dalszym sposobie załatwienia skargi. 

5) Wójt Gminy uznał skargę za bezzasadną i pismem ROA.1510.3.2015.WG udzielił 
odpowiedzi Panu L. B. W piśmie Wójt wyjaśniał między innymi, że powodem uznania 
skargi za bezzasadną był fakt, iż uchwała Rady Gminy Santok Nr IV/23/15 w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Lipek Małych w zakresie 
projektu nowego statutu sołectwa nie określała terminu, w którym czynności te 
muszą być przeprowadzone. W związku z powyższym pracownik Urzędu, któremu 
zlecono opracowanie projektu Statutu Sołectwa Lipki Małe oraz przeprowadzenie 
społecznych konsultacji tego statutu nie był związany terminem zawitym 
wynikającym ściśle z dyspozycji uchwały Rady, gdyż w uchwale Rada takiego terminu 
nie wyznaczyła. Uznając jednak, że prace muszą być kontynuowane poinformował 
skarżącego o działaniach, które polecił przeprowadzić Sekretarzowi oraz wyznaczył 
termin, w którym projekt Statutu Sołectwa Lipki Małe oraz pozostałych sołectw 
zostaną opracowane i przedłożone Radzie do dalszego procedowania. 

6) Zgodnie z dyspozycją Wójta Sekretarz Gminy Santok opracował, w terminie do dnia 
31 października 2015 r., projekty statutów wszystkich sołectw. Następnie projekty te 
wraz z projektem uchwały w sprawie społecznych konsultacji zostały przekazane 
Radzie.  

7) Na sesji w dniu 17 listopada 2015 r. Rada Gminy Santok podjęła uchwałę w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Santok                            



w przedmiocie projektów statutów sołectw. Dalsze prace nad statutami będą 
przebiegały wg harmonogramu wyznaczonego przytoczoną uchwałą Rady. 
 

Reasumując Komisja Rewizyjna stwierdza, że skoro pierwsza skarga Pana L.B. 
adresowana do Rady Gminy została przekazana wg właściwości Wójtowi Gminy, jako 
organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu oraz zważywszy, że 
została rozpatrzona przez Wójta zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w sprawie nie 
zaszły inne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę sposobu jej rozpatrzenia uznała, że 
ponowne złożenie przez Pana L.B. skargi na Wójta w identycznym zakresie, jaki został już 
rozpatrzony, uznać należy za bezzasadne. 

 
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. 


