
 

 

 

 

 

Uchwała Nr  XII/103/15 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 26 listopada 2015 r. 
 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik. 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237 i art. 238 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 267  z póź. zm.) – po rozpatrzeniu skargi Pani Marii Machał  z dnia 21.08.2015 

r. na działalność Wójta Gminy Gnojnik, 

 

Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się skargę Pani Marii Machał zam. Gnojnik 176 z dnia 21.08.2015 r. na 

działalność Wójta Gminy Gnojnik za bezzasadną. 

 

§ 2. Przyjmuje się treść odpowiedzi na skargę jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Gnojniku 

i zobowiązuje do poinformowania Skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

             Janusz Zych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  XII/103/15 Rady Gminy w Gnojniku 

 z dnia 26 listopada  2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik. 

 

 

Pani Maria Machał zamieszkała w miejscowości Gnojnik 176, 32-864 Gnojnik pismem 

z dnia 21.08.2015 r. r. złożyła skargę na działalność Wójta Gminy Gnojnik  w związku 

z brakiem odpowiedzi Wójta Gminy Gnojnik na wniosek z dnia 3 listopada 2014 r. 

 

Po zapoznaniu się z treścią skargi Pani Marii Machał na działalność Wójta Gminy Gnojnik 

Rada Gminy w Gnojniku stwierdza, co następuje: 

 

W toku rozpatrywania skargi Rada Gminy, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. Po 

udzieleniu pisemnych wyjaśnień przez Pana Leszka Ząbkowskiego Kierownika Referatu 

Inwestycji i Drogownictwa Rada Gminy nie potwierdziła zarzutów zawartych w skardze. 

 

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa Pan Leszek Ząbkowski poinformował, że 

Wójt Gminy Gnojnik w terminie zgodnym z art.35 §3 kodeksu postepowania 

administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t) udzielił pisemnej odpowiedzi Pani Marii Machał na  

adres wskazany w przedmiotowym wniosku. W dniu 02.12.2014 r. w/w pismo zostało 

zwrócone do Urzędu Gminy Gnojnik z uwagi na brak znajomości adresata pod wskazanym 

adresem zamieszkania. W toku postepowania wyjaśniającego ustalono, że we wniosku Pani 

Marii Machał został podany błędny adres nadawcy, co w korespondencji uniemożliwiło 

Urzędowi Gminy dostarczenie pisma pod prawidłowy adres. 

 

W kwestii dotyczącej założenia dodatkowej oprawy oświetlenia ulicznego na działce Pani 

Marii Machał, zlokalizowanej przy drodze gminnej „Bania w stronę Malagi” działka 

ewidencyjna nr 1027/1 w miejscowości Gnojnik Kierownik Referatu Inwestycji 

i Drogownictwa poinformował, że z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych 

w tegorocznym budżecie wiejskim wsi Gnojnik podczas noworocznego zebrania wiejskiego 

przedmiotowe zadanie nie zostanie zrealizowane. Budowa oraz rozbudowa oświetlenia 

ulicznego służy przede wszystkim zapewnieniu oraz poprawie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. W związku z powyższym decyzja podjęta przez Gminę Gnojnik oraz Sołtysa 

i Radę Sołecką wsi Gnojnik o zamontowanie oprawy oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu 

drogi gminnej „Bania w stronę Malagi” z drogą gminną „Bania w stronę Żaka” jest jak 

najbardziej zasadna i nie ulegnie zmianie. 

Dodatkowo poinformował, że Wójt Gminy Gnojnik nie został zobowiązany do 

poinformowania Pani Marii Machał o podjętej przez zebranie wiejskie uchwale dotyczącej 

podziału środków budżetu Sołectwa Gnojnik na 2015 r. 

 

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Kierownika Referatu Inwestycji i Drogownictwa Pana 

Leszka Ząbkowskiego  Rada Gminy stwierdza, że skarga Pani Marii Machał na działalność 

Wójta Gminy Gnojnik jest bezzasadna. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

             Janusz Zych 

 


