
UCHWAŁA NR XLIV/417/2014
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 103/2014) 
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/417/2014 

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 dotyczącej braku odpowiedzi na pytania, lakoniczności odpowiedzi (pozycja rejestru 

103/2014)

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

 Skarga dotyczyła braku  odpowiedzi na pytania radnego Stanisława Cieślaka. 

 Ze skargi wynika, iż radny Stanisław Cieślak kilkakrotnie pytał Panią Wójt  m.in: 

1.  W jakim celu Pani Wójt korzysta z porad Pani Sikory – dyrektorki ZSP w Kamyku i czy za takie porady 
wymieniona pobierała wynagrodzenia pieniężne, jeżeli tak to proszę podać jaką kwotę wydała Gmina Lipie za 
okres od stycznia 2011 r. do chwili obecnej? 

2. Następne pytanie dotyczyło odwołanej ze stanowiska ZSP w Lipiu p. Anny Wojtyra, chodziło mi tutaj 
o remont i luksusy gabinetu Pani dyrektor, poniesione koszty na ten cel z opisem dokładnych inwestycji i kto 
pokrył koszty na tą inwestycję i w jakiej kwocie? 

(dokładne brzmienie pytań zawartych w skardze)

Zdaniem Pana Stanisława Cieślaka pytania te były powielane na kolejnych sesjach. Pisemna odpowiedź na 
nie została udzielone pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. 

Zdaniem radnego, Stanisława Cieślaka udzielona odpowiedź była lakoniczna i wymijająca. 

Na posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania skarg w dniu 11 lutego 2014 r. radny Stanisław Cieślak 
podtrzymał swoje stanowisko. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz wyjaśnieniami radnego, Stanisława Cieślaka 
i Pani Wójt, Bożeny Wieloch Komisja stwierdza - odpowiedź na zadane pytania została udzielona. Co do 
lakoniczności odpowiedzi Komisja stwierdza, iż stanowią one merytoryczna odpowiedź na zadane pytania 
i w tej kwestii jej zdaniem skarga jest bezzasadna.
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