
UCHWAŁA XXVI/222/2021 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skoroszyce 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.229 pkt. 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) Rada Gminy Skoroszyce, uchwala co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi Pana A.Z. z dnia 25 sierpnia 2021 r. (data wpływu do Wojewody Opolskiego) na 
działalność Wójta Gminy Skoroszyce, oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rada Gminy Skoroszyce uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2.  

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia  23 września 2021 r.  stanowi załącznik nr 1 do 
uzasadnienia do uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie skrzącego o sposobie załatwienia skargi, powierza się 
Przewodniczącemu Rady Gminy Skoroszyce. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/222/2021 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 września 2021 r. 

 W dniu 3 września 2021 r. do Rady Gminy Skoroszyce wpłynęło pismo z Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu znak: PN.I.1410.15.2021.EK przekazujące do rozpatrzenia skargę na działalność
Wójta Gminy Skoroszyce. Z przesłanego pisma wynika, iż mieszkaniec Gminy Skoroszyce złożył w dniu
25 sierpnia 2021 r. skargę na działalność Wójta Gminy Skoroszyce, która dotyczy:

1.Odmówienia mu udzielenia informacji kiedy można się spotkać z radnymi i w jakich godzinach.

2.Braku ogłoszenia o terminie posiedzenia Rady na tablicy ogłoszeń, uniemożliwiając mu udział w jej
posiedzeniu.

3.Udzieleniu nieprawdziwej informacji o przeprowadzanym remoncie toalety na stadionie
uniemożliwiającym korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne.

4.Braku doręczenia mu Statutu Rady Gminy w formie papierowej na adres zamieszkania, mimo prośby
z uwagi na fakt, że jest osobą niepełnosprawną oraz Regulaminu Pracy Gminy Skoroszyce.

5.Brak udzielenia informacji publicznej w zakresie ile firm powstało w Gminie i czy prowadzi
działalność Zakład w Chróścinie, o którym pisała Pani Agnieszka Groń.

Wojewoda Opolski, działając zgodnie z art. 231 k.p.a. przekazał skargę mieszkańca na działalność
Wójta Gminy Skoroszyce, organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi czyli Radzie Gminy Skoroszyce.
Na podstawie art. 229 pkt. 3 k.p.a., organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub
działalności Wójta jest Rada Gminy. Rada Gminy wyraża swoje stanowisko w drodze uchwały. Zgodnie
z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie
spraw. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w dniu 23.09.2021 rozpatrywała zasadność wniesionej skargi
i na podstawie obszernych merytorycznych wyjaśnień w sprawie złożonych przez Wójta Gminy
Skoroszyce, komisja uznała, że skarga w całości jest bezzasadna z następujących powodów:

1.Odmówienia mu udzielenia informacji kiedy można się spotkać z radnymi i w jakich godzinach.

Zgodnie z ustaleniami do Urzędu Gminy Skoroszyce nie wpłynął żaden wniosek Pana A.Z. w tej sprawie.

Z uwagi na powyższe nie jest prawdą, że odmówiono mu udzielenia żądanej informacji.

2.Braku ogłoszenia o terminie posiedzenia Rady Gminy na tablicy ogłoszeń uniemożliwiając mu udział
w jej posiedzeniu.

Zgodnie z § 12 ust.4 Statutu Gminy Skoroszyce (UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY
SKOROSZYCE z dnia 29 maja 2015 r. ze zm.) zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad
Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w urzędzie oraz
na stronie internetowej gminy, co najmniej 3 dni przed terminem sesji. Zgodnie z ustaleniami informacja
jest zawsze publikowana na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w urzędzie oraz na stronie internetowej
gminy.
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 Z uwagi na powyższe nie jest prawdą, że nie są publikowane ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

3.Udzieleniu nieprawdziwej informacji o przeprowadzanym remoncie toalety na stadionie
uniemożliwiającym korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne. Zgodnie z ustaleniami do Urzędu
Gminy Skoroszyce nie wpłynął żaden wniosek Pana A.Z. w tej sprawie.

Z uwagi na powyższe nie jest prawdą, że odmówiono mu udzielenia żądanej informacji. Ponadto należy
podkreślić, że faktycznie toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych przechodziła remont i obecnie
jest ona czynna.

4.Brak doręczenia mu Statutu Rady Gminy w formie papierowej na adres zamieszkania, mimo prośby
z uwagi na fakt, że jest osobą niepełnosprawną oraz Regulaminu Pracy Gminy Skoroszyce.

Zgodnie z ustaleniami do Urzędu Gminy Skoroszyce nie wpłynął żaden wniosek Pana A.Z. w tej sprawie.
Z uwagi na powyższe nie jest prawdą, że odmówiono mu udzielenia żądanej informacji.

5.Brak udzielenia informacji publicznej w zakresie ile firm powstało w Gminie i czy prowadzi działalność
Zakład w Chróścinie, o którym pisała Pani Agnieszka Groń.

Zgodnie z ustaleniami do Urzędu Gminy Skoroszyce nie wpłynął żaden wniosek Pana A.Z. w tej sprawie
o udzielenie informacji publicznej. Z uwagi na powyższe nie jest prawdą, że odmówiono mu udzielenia
żądanej informacji.           

Rada Gminy uznaje za własne ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i nie stwierdza, aby w trakcie
sprawowania swojego Urzędu Wójt Gminy Skoroszyce dopuścił się zaniedbania lub też, aby on sam, bądź
podlegli mu pracownicy, nienależycie wykonywali zadania. Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy
Skoroszyce w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną.
Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 §
3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a.
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