
 

 

 

Uchwała Nr X/82/15 

Rady Gminy Santok 

z dnia 17.09.2015r. 
 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok. 

 

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

gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), Rada 

Gminy Santok, uchwala co następuje: 

 

§1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana            na Wójta Gminy Santok  

w zakresie nie wywiązania się z obowiązku nadzoru nad działalnością sołectwa.  

2. Uzasadnienie powyższego oraz pouczenie z art. 239 Kodeksu postępowania 

administracyjnego zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady zobowiązując go do 

zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Tadeusz Boczula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały Nr X/82/15 

Rady Gminy Santok  

z dnia 17.09.2015r. 

 

 

Uzasadnienie  

 

W dniu 3 sierpnia 2015r. do Urzędu Gminy w Santoku wpłynęła skarga Pana         

                      (data wpływu do Biura Rady 11.08.2015r.), na Wójta Gminy 

Santok Józefa Ludniewskiego, w zakresie nie wywiązania się  

z obowiązku nadzoru nad działalnością sołectwa. Skarżący zarzuca, że zebranie, 

które miało miejsce w dniu 13 czerwca 2015r. w sołectwie Lipki Małe 

zorganizowane z inicjatywy sołtysa, nie nosiło znamion zebrania wiejskiego  

w rozumieniu uregulowań Statutu Sołectwa, gdyż: 

1. W zawiadomieniu nie podano punktów proponowanego porządku obrad. 

2. Nie podano drugiego terminu (godziny) odbycia zebrania na wypadek 

frekwencji poniżej 5% uprawnionych. 

3. Nie ustalono porządku obrad. Nie było projektu przedłożonego przez 

sołtysa. 

4. Nie wyznaczono protokolanta, co skutkowało brakiem protokołu  

z zebrania. 

5. Nie sporządzono listy obecności. 

 

Z wyjaśnień Wójta Gminy Santok Józefa Ludniewskiego, Radnej Renaty 

Nowosad, Sołtysa wsi Lipki Małe Heleny Adamskiej wynika, że dnia  

13 czerwca 2015r., w sobotę w domu Pani Heleny Adamskiej miało miejsce 

spotkanie mieszkańców Lipek Małych,  Pani Sołtys Heleny Adamskiej, Pani 

Renaty Nowosad Radnej Gminy Santok oraz Wójta Gminy Santok Józefa 

Ludniewskiego. Celem spotkania było poznanie bieżących spraw i problemów 

sołectwa Lipki Małe. Nie miało ono charakteru zebrania wiejskiego  

w rozumieniu statutu sołectwa a jedynie charakter spotkania nieformalnego,  

o czym wszyscy zebrani wiedzieli.  

 Spotkanie to nie zostało zwołane z własnej inicjatywy sołtysa, tylko  

na ustną prośbę Wójta. Biorąc pod uwagę fakt, że nie było to zebranie wiejskie 

w rozumieniu statutu sołectwa, to Sołtys nie miał obowiązku dostosować go do 

wymogów formalnych. 

W związku z powyższym skargę na Wójta Gminy Santok w zakresie nie 

wywiązania się z obowiązku nadzoru nad działalnością sołectwa uznaje się  

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. 

 


