
UCHWAŁA NR XLIV/415/2014
RADY GMINY LIPIE

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi radnego Stanisława Cieślaka na Wójta Gminy Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 
267 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi radnego Stanisława Cieślaka z dnia 15 stycznia 2014 r. (pozycja rejestru 102/2014) 
na Wójta Gminy Lipie, Bożenę Wieloch uznaje się skargę za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie Komisji do spraw rozpatrywania skarg stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Lipie

Henryka Siejka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/415/2014 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

Wnioski Komisji ds.  rozpatrywania skarg w sprawie skargi radnego Stanisława Cieślaka na Wójta Gminy 
Lipie, Bożenę Wieloch w przedmiocie nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na temat przebiegu 

realizacji zamierzonych działań przebudowy ulicy Kasztanowej w Lipiu (planowany budżet, dokumentacja, 
kosztorys itp. wg treści wniosku z dnia 24.11.2013 r.)

(pozycja rejestru 102/2014)

 Radny, Stanisław Cieślak, pismem z dnia 15 stycznia 2014 r. złożył skargę na Wójta Gminy Lipie, Bożenę 
Wieloch. 

 Przedmiotem skargi było nieudzielenie wyczerpujących odpowiedzi przez Wójta Gminy na temat przebiegu 
realizacji zamierzonych działań, dotyczących przebudowy ulicy Kasztanowej w Lipiu (planowany budżet, 
dokumentacja, kosztorys itp. wg treści wniosku z dnia 24.11.2013 r.)

 Komisja ds. rozpatrywania skarg, po zapoznaniu się ze skargą z dnia 15 stycznia 2014 r., wnioskiem z dnia 
24 listopada 2013 r. postanowiła przesłuchać na okoliczność przeprowadzonych prac przy ul. Kasztanowej 
w Lipiu mieszkańców tejże ulicy, tj. p. Andrzeja Matyję oraz p. Marka Knopa. 

 Obaj Panowie bezspornie zeznali, że prace zostały wykonane w grudniu 2013 r. Są bardzo zadowoleni 
z przedmiotowych prac i są wdzięczni Pani Wójt, że zajęła się tym problemem, podejmując tym samym bardzo 
istototne dla nich działania. Nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń, wyrażają wdzięczność i podziękowanie. Obaj 
Panowie są zdumieni postawą radnego, Stanisława Cieślaka i zdziwienia, że w tej sprawie można było składać 
skargi na Wójta Gminy. 

Radny,  Stanisław Cieślak, na posiedzeniu komisji w dniu 11 lutego 2014 r. zeznał, iż „skarga jest napisana 
w tym kierunku, że wcześniej zwracał się do Pani Wójt o udostępnienie pełnej dokumentacji odnośnie przepustu 
i takiej dokumentacji nie otrzymałem” (wniosek do p. Wójt z dnia 24.11.2013 r. dołączony do skargi).

 Po zapoznaniu się z dołączonym do skargi wnioskiem z dnia 24 listopada 2013 r. Komisja stwierdziła, iż 
wniosek ten nie zawierał prośby o udostępnienie dokumentacji. 

Mając powyższe na uwadze skarga w tym zakresie jest bezzasadna.
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