UCHWAŁA NR V/48/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.), w zw. z 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Pszczółki, po rozpatrzeniu skargi z dnia 5 marca 2019 r. na działalność Wójta, dotyczącej
braku wyznaczenia terminu spotkania z mieszkańcem Gminy w celu rozpoznania istotnej dla niego sprawy,
postanawia uznać skargę za bezzasadną.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy do zawiadomienia Skarżących o sposobie załatwienia skargi
poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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UZASADNIENIE
W dniu 5 marca 2019 r. do Przewodniczącej Rady Gminy Pszczółki oraz Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła skarga mieszkańca na działanie Wójta. W skardze
mieszkaniec zarzucił Wójtowi Gminy Pszczółki bezczynność polegającą na braku wyznaczenia spotkania w
celu rozpoznania istotnej dla niego sprawy. W ocenie mieszkańca termin oczekiwania na spotkanie jest zbyt
długi i świadczy o bagatelizowaniu problemów mieszańców.
Zgodnie z art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności Wójta jest rada gminy. Również z art. 18b ust.1 i ust.3 ustawy o
samorządzie gminnym wynika, że rada gminy rozpatruje skargi na działania Wójta i w tym celu powołuje
komisję skarg, wniosków i petycji, której zasady działania określa statut gminy. W tym stanie rzeczy Rady
Gminy Pszczółki, przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, podjęła czynności kontrolne mające na
celu wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. Rada dokonała wnikliwej analizy postępowania Wójta w zakresie
objętym wyżej wskazaną skargę.
W wyniku rozpatrzenia skargi ustalono, co następuje:
Skarżący w dniu 27 listopada 2018 r. zwrócił się do Wójta Gminy Pszczółki z propozycją spotkania
w dniu 5 grudnia 2018 r. Pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. poinformowano skarżącego o braku możliwości
spotkania w zaproponowanym przez niego terminie. Wskazano jednocześnie, że o ustaleniu terminu
zostanie on poinformowany odrębnym pismem.
Pismem z 4 marca 2019 r. skarżący poinformował Wójta, że brak wyznaczenia terminu spotkania
traktuje jako lekceważenie problemów mieszańca. W dniu 5 marca 2019 r. skarżący wystosował skargę na
działanie Wójta.
Termin spotkania z mieszkańcem został wyznaczony w dniu 6 marca 2019 r. na 20 marca 2019 r.
W rozpoznawanym stanie rzeczy brak jest podstaw do przypisania zachowaniu Wójt Gminy Pszczółki
znamion nieprawidłowego działania lub zaniechania. Wprawdzie okres oczekiwania na wyznaczenie
terminu spotkania z Wójtem można uznać za długi, jednakże należy mieć na względzie okoliczności
faktyczne konkretnej sprawy.
Objęcie obowiązków przez Wójta nastąpiło w dniu 19 listopada 2018 r. W wyniku wyborów doszło
do zmiany osoby sprawującej urząd Wójta przez ostatnie 4 i pół kadencji. W konsekwencji liczba osób
pragnących spotkać się z Wójtem i umawiających się na spotkanie od samego początku kadencji była
bardzo znaczna i spowodowała wypełnienie kalendarza spotkań na długi czas do przodu. W okresie od dnia
zgłoszenia żądania spotkania do dnia przygotowania projektu uchwały Wójt odbył 68 spotkań z
mieszkańcami. Liczba ta uwzględnia jedynie mieszkańców będących osobami fizycznymi,
nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Ponadto w ramach swoich obowiązków służbowych Wójt
spotykał się z przedsiębiorcami - tak jednoosobowymi, jak i przedstawicielami osób prawnych, a także
reprezentantami podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. Dodatkowo w lutym i marcu 2019 r.,
po zakończeniu zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach, spotykał się ze wszystkimi
zainteresowanymi mieszkańcami, którzy mogli wówczas przedstawić ważne dla nich sprawy.
Sprawa zgłoszona przez skarżącego toczy się od 5 lipca 2017 r. i wymagała od nowo wybranego
Wójta zapoznania się i dogłębnej analizy zebranych wcześniej dokumentów, co dodatkowo wpłynęlo na
wydłużenie czasu oczekiwania na wyznaczenie terminu spotkania.
Wymaga podkreślenia, że z uwagi na znaczny zakres obowiązków służbowych Wójta, czas
odbywania cotygodniowych osobistych spotkań z mieszkańcami Gminy jest ograniczony. Z tej przyczyny
mieszkańcy mają na bieżąco możliwość spotkań z Zastępcą Wójta.
W związku z powyższym długi czas oczekiwania na spotkanie z nowo wybranym Wójtem należy
uznać za usprawiedliwiony okolicznościami obiektywnymi. Spotkanie skarżącego z Wójtem zostało
wyznaczone w pierwszym możliwym terminie.
W konsekwencji skargę z dnia 5 marca 2019 r. należało uznać za bezzasadną.
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