U C H W A Ł A Nr IV/43/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt
3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.2096)
Rada Gminy Czarny Dunajec u c h w a l a co następuje:
§1
Uznaje za zasadną skargę Pana J. S. w sprawie nie udzielenia odpowiedzi na pismo:
z dnia 27.07.2018 r., oraz braku udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 8.11.2018r.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżących
o sposobie załatwienia skargi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U ZASAD N I E N I E
Do Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 31.12.2018 r. r. wpłynęła skarga Pana J. S.
( przekazana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego pismem z dnia
19 grudnia 2018 r. znak KS- VIII.1511.13.2018) w sprawie nie udzielenia odpowiedzi na
pismo z dnia 27 lipca 2018 r., oraz braku odpowiedzi na skargę z dnia 8.11.2018 r.
Rozpoznając skargę należy brać pod uwagę, że przedmiotem skargi określonej przepisami
art. 227 i nast. Kpa może być zaniechanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez
właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszanie praworządności lub interesów
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
W toku rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeanalizowała
korespondencję, którą skarżący w okresie od maja 2018 roku do listopada 2018 r. kierował do
Urzędu Gminy :
W dniu 28 maja 2018 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia pozostałego piachu po
zimowym utrzymaniu dróg.
W dniu 23 lipca 2018 r. wpłynęła skarga na brak odpowiedzi na pismo j/w.
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Skarga ta została również skierowana do Rady Gminy. Pismem z dnia 27 lipca 2018 r. znak:
RG.1510.1.2018 Przewodniczący Rady Gminy przekazał przedmiotową skargę do załatwienia
Wójtowi Gminy, gdyż w wyniku przeprowadzonych ustaleń z osobami bezpośrednio
odpowiedzialnymi za załatwienie sprawy zdecydowano, iż organem właściwym do jej
załatwienia jest Wójt Gminy. Ponieważ zgodnie z art. 232 § 2 Kpa skargę na pracownika
można przekazać do załatwienia jego przełożonemu służbowemu, oraz mając na uwadze art.
33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994)
to Wójt Gminy jest kierownikiem Urzędu Gminy i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do
pracowników Urzędu.
W dniu 26 lipca 2018 r. Urząd Gminy udzielił zainteresowanemu odpowiedzi na skargę
przesłaną przez Przewodniczącego Rady z dnia 27.07.2018 r. informując, iż po dokonanych
oględzinach dróg gminnych w miejscowości Odrowąż nie stwierdzono potrzeby dokonania
sprzątania pozimowego dróg gminnych. Ponadto sprzątanie pozimowe dróg gminnych na
terenie gminy nigdy nie było praktykowane, gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
Odwrotnie pismem z dnia 27 lipca 2018 r. skarżący zwrócił się o uzupełnienie pisma z dnia
27.07.2018 r. prosząc o odniesienie się do postawionych w piśmie 7 pytań. Na pismo to Urząd
Gminy nie udzielił zainteresowanemu odpowiedzi, jak również na skargę z dnia 8 listopada
2018 r.
Wobec powyższego należy uznać przedmiotową skargę za zasadną.
Rada Gminy rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy w oparciu o art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w związku z dyspozycją art. 18b ust 1.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że sprawy poruszane w skardze nie należą
do zakresu kompetencji Rady Gminy i wnosi do Wójta Gminy o udzielenie pisemnej
odpowiedzi skarżącemu na podnoszone zarzuty.
Zgodnie z treścią art. 239 § 1 Kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia,
zostanie 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 dotychczasowe stanowisko z odpowiednią adnotacją
w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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