
UCHWAŁA NR XLIV/416/2014
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 105/2014) 
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/416/2014 

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 zakresie dotyczącym kontroli finansów Rady Rodziców (pozycja rejestru 105/2014)

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

 Skarga związana była z przeprowadzonym z wniosku Rady Rodziców audytem finansów Rady Rodziców 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu. 

Radny, Stanisław Cieślak, zarzucił, iż zwrócił się do Pani Wójt o pisemne udzielenie informacji 
w przedmiocie zasadności przeprowadzenia kontroli oraz o zapoznanie p. Stanisława Cieślaka z protokołem 
z tychże czynności. 

 Na przedmiotowe pismo p. Stanisław Cieślak dostał pisemną odpowiedź, jednakże zdaniem Pana Cieślaka 
nie został on potraktowany poważnie, gdyż jak zarzuca treść odpowiedzi była lakoniczna i wymijająca. 

 Udzielona odpowiedź nie była satysfakcjonująca dla skarżącego. 

 Radny, Stanisław Cieślak, ponowił wniosek pismem z dnia 26 października 2013 r. (otrzymane w dniu 
28 października 2013 r.) i 25 listopada 2013 r. Jak pisze, odpowiedź została udzielona w dniu 19 grudnia 2013 r. 
Z zebranego w sprawie materiału wynika również, iż została także wysłana odpowiedź w dniu 26 listopada 
2013 r. 

 Radny, Stanisław Cieślak, wniósł o wyjaśnienie, czy działania Pani Wójt na podstawie przedstawionej 
informacji w skardze są zgodne ze stawianymi zarzutami oraz o wyciągnięcie konsekwencji wobec Wójta 
Gminy. 

 Komisja ds. rozpatrywania skarg w dniu 11 lutego 2014 r. wysłuchała radnego, Stanisława Cieślaka, na 
okoliczność złożenia skargi i stawianych zarzutów. Następnie wysłuchała wyjaśnień Pani Wójt oraz zapoznała 
się z dokumentacją sprawy. 

 Mając powyższe na uwadze Komisja ds. rozpatrywania skarg stwierdziła co następuje: 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 k.p.a 

 Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: 

 wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem 
spraw określonych w pkt 2 - rada gminy; 

Z kolei zgodnie z art. 227 k.p.a Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte 
wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 

Zgodnie z art. 35. § 1.  Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej 
zwłoki. 

§ 2.  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody 
przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody 
powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do 
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. 

§ 3.  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

§ 4.  Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3. 
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§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających, nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

 Nie stwierdza się uchybień w zachowaniu ustawowych terminów udzielenia odpowiedzi na złożone wnioski 
i pisma. 

 Zdaniem Komisji ds. rozpatrywania skarg udzielone odpowiedzi stanowiły merytoryczną odpowiedź na 
stawiane pytania. 

 Komisja stwierdza, iż z przedmiotowych pism radnego Stanisława Cieślaka, rzeczywiście trudno było 
jednoznacznie stwierdzić co jest pytaniem, a co twierdzeniem. Zatem pismo Pani Wójt w kwestii sprecyzowania 
pytań wydaje się być w pełni uzasadnione. 

 Odnosząc się do zarzutu nieprzedstawienia radnemu, Stanisławowi Cieślakowi, protokołu pokontrolnego, 
Komisja stoi na stanowisku, iż Wójt nie był władny do wydania przedmiotowego dokumentu. Był to dokument 
należący do Rady Rodziców, z której inicjatywy została przeprowadzona kontrola. Rada Rodziców przekazała 
dokument do Rady Gminy i radni zostali z nim zapoznani. Zdaniem Komisji postępowanie Wójta w tym 
zakresie było prawidłowe. 

Zdaniem komisji przedmiotowa skarga jest bezzasadna.
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