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Uchwała Nr XLI/384/18 

 Rady Gminy w Gnojniku  

z dnia 19 września 2018 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. 2018. 994 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017.1257 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu 

Gminy Gnojnik uchwalonego uchwałą nr XIV/124/16 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 lutego 

2016 r. – Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Małgorzaty Malaga  na działalność Wójta Gminy Gnojnik, 

która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy w Gnojniku w dniu 04 września 2018 r. 

uznaje się skargę za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.    

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Gnojniku, 

zobowiązując Go  do poinformowania  skarżącą o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                Janusz Zych 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLI/384/18  Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września 2018 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik  

 

W dniu 04 września 2018 r. do Rady Gminy w Gnojniku wpłynęła skarga Pani Małgorzaty Malaga na 

działalność Wójta Gminy Gnojnik.  

 

W treści skargi, Skarżąca wraz z mieszkańcami Wsi Gosprzydowa którzy złożyli własnoręczne  

podpisy  na skardze, podnieśli wobec Wójta Gminy Gnojnik, zarzut braku realizacji uchwał Zebrania 

Wiejskiego Wsi Gosprzydowa z dnia 4 lutego 2018 r. .   

  

Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik, stosownie do treści § 59 ust. 3 pkt a Statutu Gminy Gnojnik, 

w dniu  07 września 2018 r. przekazał skargę Komisji Rewizyjnej, celem jej rozpatrzenia.  

 

Zespół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gnojniku na posiedzeniu komisji w dniu 10 września 2018 

roku dokonał analizy dokumentów związanych z przedmiotową sprawą w szczególności: 

1. Uchwały Nr 1/2018 Zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Gosprzydowa z dnia 4 lutego 

2018 r. 

2. Protokołu z Zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Gosprzydowa z dnia 4 lutego 2018 r. 

 

Ponadto Zespół Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 10 września 2018 r. wysłuchał ustnych 

wyjaśnień Wójta Gminy Gnojnik oraz pracowników Referatu Inwestycji i Drogownictwa Urzędu 

Gminy Gnojnik .   

 

Po  rozpatrzeniu  sprawy i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Gminy w Gnojniku 

stwierdza, zasadność zarzutu Skarżących z przyczyn wskazanych poniżej  

  

Bezspornym jest, iż w dniu 4 lutego 2018 r. Uchwałą Zebrania Wiejskiego mieszkańcy zadecydowali 

o przeznaczeniu części środków wiejskich w kwocie 10.000 zł na utwardzenie drogi gminnej w stronę 

Malagów na odcinku od zakończenia asfaltu na dalszej części od P. Zaczyńskiej Olbrych w kierunku 

PP. Budów i Malagów.  

 

Z wyjaśnień Wójta oraz pracownika Referatu Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy Gnojnik 

złożonych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, potwierdzonych pismem z dnia 16 sierpnia 2018 r., 

znak: RLID.7226.95.1.2018.SP które zostało wystosowane od mieszkańców Wsi Gosprzydowa, 

jednoznacznie wynika, iż w ramach środków o których mowa w  uchwale Zebrania Wiejskiego 

zostanie wykonany korpus drogi gminnej i jej utwardzenie na działce ew. nr 274/5 w km drogi 0+860 

– 0+940 a nie odcinek objęty uchwałą z dnia 4 lutego 2018 r. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Rady Gminy Gnojnik podjęcie uchwały w brzmieniu 

określonym wyżej jest uzasadnione.  

 

Pouczenie: zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego – Rada Gminy Gnojnik informuję, iż wskutek uznania skargi za bezzasadną, jeżeli 

Skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności – wówczas Rada Gminy może podtrzymać 
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swoje  stanowisko ( zaprezentowane powyżej ) nanosząc odpowiednią adnotację  w aktach sprawy - 

bez zawiadamiania o tym  Skarżącej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                Janusz Zych 

 


