UCHWA A NR 272/13
Rady Gminy Opatówek
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia&alno'( Wójta Gminy Opatówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi zku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks post(powania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada
Gminy Opatówek uchwala, co nast(puje:
§ 1. Uznaje si( za bezzasadn

skarg( z dnia 20 stycznia 2013 r., wniesion

do Wojewody

Wielkopolskiego przez Pana Stanis5awa Brz(ckiego na dzia5alno78 Wójta Gminy Opatówek, dotycz c
braku udzielenia odpowiedzi na pismo z5o9one 17 sierpnia 2012 r., z przyczyn okre7lonych w za5 czniku
do niniejszej uchwa5y.

§ 2. Uchwa5a wchodzi w 9ycie z dniem podj(cia.

Za5 cznik do Uchwa5y Nr 272/13
Rady Gminy Opatówek
z dnia 27 lutego 2013 r.

Uzasadnienie do uchwa&y Nr 272/13
Artyku5 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post(powania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) zobowi zuje organ w5a7ciwy do za5atwienia skargi bez
zb(dnej zw5oki, nie pó>niej jednak ni9 w ci gu miesi ca. Z kolei art. 231 cyt. wy9ej ustawy wskazuje, 9e
je9eli organ, który otrzyma5 skarg(, nie jest w5a7ciwy do jej rozpatrzenia, obowi zany jest niezw5ocznie,
nie pó>niej jednak ni9 w terminie siedmiu dni przekaza8 j w5a7ciwemu organowi, zawiadamiaj c
równocze7nie o tym skar9 cego, albo wskaza8 mu w5a7ciwy organ.
W dniu 31 stycznia 2013 r. wp5yn(5o do Rady Gminy Opatówek pismo Wojewody
Wielkopolskiego znak: KN-I.1411.10.2013.14 z dnia 28 stycznia 2013 r., którym Wojewoda przekaza5 wed5ug w5a7ciwo7ci- skarg( Pana Stanis5awa Brz(ckiego na post(powanie Wójta Gminy Opatówek.
W skardze Pan S. Brz(cki podnosi, 9e w dniu 17 sierpnia 2012 r. z5o9y5, w sekretariacie Urz(du
Gminy w Opatówku, pismo, na które do dnia wniesienia skargi nie otrzyma5 9adnej odpowiedzi.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu post(powania administracyjnego w5a7ciwym do rozpatrzenia
skargi dotycz cej zada@ lub dzia5alno7ci wójta jest rada gminy. Z przepisów art. 18a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wynika,
9e rada gminy kontroluje dzia5alno78 wójta [...]. Zadania te wykonuje komisja rewizyjna.
Z aktami sprawy dot. skargi zapozna5a si( Komisja Rewizyjna Rady Gminy Opatówek w dniu
7 lutego br. Wys5ucha5a wyja7nie@ p.o. kier. Wydzia5u ZP i D Pani Haliny Korzepskiej.
W ocenie Komisji skarga nie jest zasadna, poniewa9 na pismo Pana Stanis5awa Brz(ckiego
z5o9one 17 sierpnia 2012 r. w sekretariacie Urz(du Gminy w Opatówku, zarejestrowane w dzienniku
korespondencyjnym pod numerem 3673, Wójt Gminy Opatówek udzieli5 odpowiedzi pismem
nr PPK.6722.4.2012 r. z dnia 17 wrze7nia 2012 r.
Pismo nr PPK.6722.4.2012 wys5ano do Pana Stanis5awa Brz(ckiego 02 pa>dziernika 2012 r.
(przesy5k polecon za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), korzystaj c z us5ug Poczty Polskiej S.A. Urz(du Pocztowego w Opatówku. Jednak9e adresat, pomimo dwukrotnego awizo: w dn. 04 i 12
pa>dziernika 2012 r. nie odebra5 przesy5ki. W dniu 22 pa>dziernika 2012 r. przesy5ka zosta5a zwrócona
nadawcy.
Po zapoznaniu si( z dokumentacj sprawy i przeprowadzonej dyskusji na sesji Rady w dniu
27 lutego 2013r. Rada Gminy Opatówek, w g5osowaniu jawnym uzna5a skarg( za bezzasadn .
Stosownie do art. 237 § 3 o sposobie za5atwienia skargi zawiadomiony zostanie skar9 cy.
Ponadto poucza si(, 9e zgodnie z art. 239 §1 cyt. ustawy (K.p.a.) w przypadku gdy skarga,
w wyniku jej rozpatrzenia, zosta5a uznana za bezzasadn i jej bezzasadno78 wykazano w odpowiedzi
na skarg(, a skar9 cy ponowi5 skarg( bez wskazania nowych okoliczno7ci- organ w5a7ciwy do jej
rozpatrzenia mo9e podtrzyma8 swoje stanowisko z odpowiedni adnotacj a aktach sprawy - bez
zawiadamiania skar9 cego.
Za5 czniki-dowody:
1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego.
2. Skarga Pana Stanis5awa Brz(ckiego.
3. Pismo Pana Stanis5awa Brz(ckiego z dnia 16.08.2012 r, z5o9one w Urz(dzie Gminy 17.08.2012 r.
4. Odpowied> Wójta Gminy - pismo nr PPK.6722.4.2012 z dn. 17.09.2012r.
5. Dowód nadania ( wyci g z ksi 9ki nadawczej).
6. Dowód awizowania i zwrotu przesy5ki.

