
 

Uchwała Nr 37/X/2015  

Rady Gminy Załuski 

z dnia 25 marca 2015 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Załuski. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 kodeksu 

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze. zm.), Rada 

Gminy  Załuski uchwala, co następuje: 

§ 1 

 Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Załuski złożonej przez pana 11111111111 

i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Załuski 

 w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Załuski uznaje skargę za 

bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do 

przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz  

z załącznikiem. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

              Edward Aleksandrowski 

 

 

 

 



       Załącznik do uchwały Nr 37/X/2015 

       z dnia 25 marca 2015 roku 

 

U z a s a d n i e n i e 

 

W dniu 18.02.2015r. do Rady Gminy Załuski  wpłynęła skarga na działalność Wójta 

Gminy Załuski  złożona przez pana Adama Gorzkowskiego,  dotycząca nieprzekazania numeru 

telefonu komórkowego po zaprzestaniu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady. Komisja 

Rewizyjna Rady Gminy Załuski na posiedzeniu dnia 18 marca 2015r., po wysłuchaniu 

wyjaśnień skarżącego i Sekretarz Gminy Załuski, upoważnionej do reprezentowania Wójta 

Gminy Załuski rozpatrzyła  niniejszą skargę, uznając ją za bezzasadną i przekazując projekt 

niniejszej uchwały na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. 

 Komisja Rewizyjna uznając skargę za bezzasadną wskazuje, że posiadanie telefonu 

służbowego  jest ściśle związane z pełnioną funkcją, której skarżący już nie pełnił.  

Skarżący zarzucając Wójtowi Gminy Załuski brak wydania decyzji w niniejszej sprawie wraz  

z uzasadnieniem, powinien wystąpić z skargą na bezczynność organu administracji w trybie 

uregulowanym w art. 37 ust. 1 k.p.a., gdyż skarga na działalność Wójta na podstawie  

art. 227 k.p.a. ma zastosowanie, gdy podmiot skarżący nie posiada możliwości żądania 

wszczęcia posterowania sądowo- administracyjnego na zasadach ogólnych uregulowanych  

w k.p.a.  

Rada Gminy Załuski po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, uznaje niniejszą 

skargę za bezzasadną. Podjęcie uchwały w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 237 ust. 3 kpa 

stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.  

 

 

      Przewodniczący Rady Gminy 

           Edward Aleksandrowski 

 

 


