UCHWAŁA NR XVI/94/2012
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 §
1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy Krzeszyce, uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z 21 maja 2012r. na działalność Wójta Gminy Krzeszyce złożonej przez Pana
i zapoznaniu się ze stanowiskiem wszystkich Komisji Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zarzutów
postawionych w skardze, Rada Gminy Krzeszyce, podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwałach Nr
XXII/108/08 z dnia 19 grudnia 2008r., Nr XXV/124/09 z dnia 20 marca 2009r., Nr XXX/151/09 z 17 września
2009r., Nr XXXIII/169/09 z dnia 30 grudnia 2009r., Nr XXXVII/201/10 z dnia 28 maja 2010r. , Nr XLI/234/10
z dnia 05 listopada 2010r., Nr VII/37/2011 z dnia 18 maja 2011r. , Nr VIII/50/2011 z 29 czerwca 2011r., Nr
X/64/2011 z 16 listopada 2011r., Nr XI/68/2011 z 15 grudnia 2011r., Nr XIV/83/2012 z 22 marca 2012r. w sprawie
rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Krzeszyce, uznając skargę za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do zawiadomienia
o sposobie załatwienia skargi skarżącego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Krzeszyce Nr XVI/94/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Do Rady Gminy Krzeszyce wpłynęła skarga Pana
z dnia 22 maja 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy skierował skargę do zbadania jej zasadności na posiedzenie wszystkich Komisji
Rady Gminy Krzeszyce. W dniu 19 czerwca 2012r. Komisje na wspólnym posiedzeniu przeanalizowały zarzuty
zgłoszone w skardze co do ich zasadności. Skarżący nie wskazał żadnych nowych okoliczności, a sprawy zawarte
w skargach były już wielokrotnie poruszane.
Zgodnie z protokołem z posiedzenia wszystkich komisji w dniu 19 czerwca 2012r. Komisje oddaliły skargę,
uznając ją za bezzasadną.
Działając na podstawie art. 229 pkt 3 w związku z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –
Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami ) Rada
Gminy uznała skargę za nieuzasadnioną na skutek podtrzymania swojego wcześniejszego stanowiska wyrażonego
w uchwałach.
Jednocześnie poucza się Skarżącego o treści art. 239 §1 k.p.a. zgodnie z którym:
„W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”.
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