UCHWAŁA NR XXX/295/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Na podstawie art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257), w związku
z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Pszczółki po rozpatrzeniu skargi z dnia 13 października 2017 r. na działanie Wójta - odmowę
spotkania z mieszkańcem gminy w celu rozpoznania istotnej dla niego sprawy, postanawia uznać skargę za
bezzasadną.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi
poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
W dniu 13 października 2017 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła skarga mieszkańca na
działanie Wójta. Skarga została przekazana Radzie Gminy Pszczółki pismem z dnia 19 października 2017 r.,
które wpłynęło do Rady w dniu 20 października 2017 r.
W skardze mieszkaniec zarzucił Wójtowi Gminy Pszczółki, uchylanie się od spotkania z nim w celu
rozpoznania istotnej dla niego sprawy. W ocenie mieszkańca świadczy to o bagatelizowaniu problemu
związanego z budową sieci kanalizacyjnej.
Zgodnie z przepisem art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta jest rada gminy. Również z przepisów art.18
ust.1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. W tym stanie rzeczy Rada Gminy Pszczółki
podjęła czynności kontrolne mające na celu wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. Rada dokonała wnikliwej
analizy postępowania Wójta w zakresie objętym wyżej wskazanym skargę.
W wyniku rozpatrzenia skargi ustalono, co następuje:
Termin spotkania między skarżącym a Wójt Gminy Pszczółki został ustalony na dzień 17 października 2017
r. W dniu 12 października 2017 r. Skarżący został poinformowany o konieczności zmiany terminu spotkania
wynikającej z ważnych obowiązków służbowych Wójta. Na ten dzień przewidziano bowiem podpisanie w
formie aktu notarialnego umowy z PKP dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości pod węzeł
integracyjny, a także podpisanie aneksu do umowy finansowanej ze środków unijnych. Kolejny termin
spotkania wyznaczono na dzień 24 października 2017 r.
Następnie w dniu 13 października 2017 r. Skarżący zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej wiadomości niezbędnych w jego ocenie do analizy sytuacji faktycznej. Tego samego
dnia Skarżący wystosował rozpoznawaną niniejszą uchwałą skargę, którą skierował do Wojewody
Pomorskiego.
Następnie skarżący poinformował Wójt, że nie widzi możliwości spotkania z uwagi na brak żądanej
wnioskiem informacji publicznej. Pani Wójt wyraziła wolę spotkania i poprosiła Skarżącego o informację,
czy przybędzie na spotkanie w dniu 24 października 2017 r.
Do dnia 23 października 2017 r. Skarżący nie udzielił takiej informacji pomimo wcześniej złożonej
deklaracji i zobowiązaniu się do poinformowania o udziale bądź nie w spotkaniu. Skarżący nie stawił się
także w umówionym terminie24 października 2017 r.
W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do przypisania zachowaniu Wójt Gminy Pszczółki znamion
nieprawidłowego działania lub zaniechania. Odwołanie wcześniej umówionego spotkania wynikało z
ważnych - z punktu widzenia interesów wszystkich mieszkańców gminy - obowiązków służbowych, a
Skarżący został poinformowany o tym fakcie z należytym wyprzedzeniem i jednocześnie ustalono dogodny
dla niego nowy termin spotkania.
W trakcie posiedzenia sesji, na której obecny był także Skarżący oraz przedstawiciele mieszkańców
ulicy, której dotyczył problem Skarżącego, odbyła się dyskusja. Głos zabierali: Skarżący, Pani Wójt oraz
Radni. Po zakończonej dyskusji Radni postanowili o poddaniu pod głosowanie uchwały o uznaniu skargi za
bezzasadną.
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