
UCHWAŁA NR 223/XXXVII/18
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) Rada 
Gminy Siemyśl postanawia:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Siemyśl, złożonej w dniu 28 lutego 
2018 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemyśl w sprawie 
zarzutów zawartych w skardze, Rada Gminy Siemyśl postanawia uznać skargę za zasadną z przyczyn 
wymienionych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy Siemyśl do poinformowania skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka
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Załącznik
do uchwały Nr 223/XXXVII/18

Rady Gminy Siemyśl
z dnia 30 maja 2018 r.

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

W dniu 28 lutego 2018 r. do Rady Gminy Siemyśl wpłynęła skarga na działania Wójta Gminy 
Siemyśl.

Skarżący zarzuca Wójtowi Gminy opieszałość w działaniach w sprawie doprowadzenia drogi 
(dz. nr 127 obręb Morowo) do przejezdności oraz użycia obraźliwych słów wobec Jego osoby.

W dniu 28 lutego 2018 r. skarga została przedstawiona na sesji Rady Gminy Siemyśl  
i skierowana do Komisji Rewizyjnej celem rozpoznania.

Dnia 6 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone rozpatrzeniu ww. 
skargi - Komisja zaproponowała uznanie skargi w części za zasadną.

Rada Gminy Siemyśl na sesji w dniu 23 marca 2018 r. po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy 
Siemyśl oraz skarżącego, skierowała ww. skargę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję 
Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna ponownie rozpatrując powyższą skargę na posiedzeniu w dniu 8 maja 
2018 r. wysłuchała wyjaśnień Zastępcy Wójta Gminy Siemyśl dotyczących zakresu wykonanych 
prac na drodze (dz. nr 127 obręb Morowo). W wyniku dokonanych ustaleń Komisja stwierdziła, że 
złożone na piśmie z dnia 23 maja 2017 r.  zapewnienie, że ww. droga zostanie odtworzona 
w okresie zimowym 2017 - 2018 (drzewa będą usunięte i droga zostanie doprowadzona do stanu 
używalności) nie zostało załatwione. Ponieważ upłynął już okres wyznaczony na odtworzenie 
drogi, a  droga w dalszym ciągu nie jest przejezdna (drzewo nie jest wycięte z powodu braku 
decyzji  Starosty Kołobrzeskiego na usunięcie drzewa), należy uznać skargę za zasadną w tym 
zakresie.

Natomiast w części dotyczącej użycia obraźliwych słów ("pasożyt", "szkodnik") Wójt Gminy 
Siemyśl potwierdził, że użył takich słów ponieważ został sprowokowany przez skarżącego. 
Komisja stwierdza, że Wójt Gminy nie powinien używać obraźliwych słów wobec innej osoby, 
dlatego też uznaje skargę również za zasadną w tym zakresie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Wiesława Wilczyńska
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