
UCHWAŁA  Nr XXXII/194/21 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 713),  

w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256),  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wniesioną w dniu 08 maja 2020 roku skargę przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Strzeleczkach na Wójta Gminy Strzeleczki uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/137/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Strzeleczki.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXXII /194/21  

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

UZASADNIENIE  

W dniu 8 maja 2020 roku do biura Rady Gminy wpłynęła skarga Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Strzeleczkach na czynności podejmowane przez Wójta Gminy Strzeleczki względem 

personelu Ośrodka i jego działalności. Rada Gminy Strzeleczki w dniu 28 maja 2020 roku podjęła uchwałę  

Nr XXI/137/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki, z której wynikało, że organ jakim jest 

Rada Gminy nie jest organem kompetentnym do rozstrzygnięcia sprawy.  

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Opolskiego skarga została ponownie przekazana do rozpatrzenia 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a.  Komisja rozpoczęła pracę  

w przedmiotowej sprawie w dniu 15 marca 2021 roku. W pierwszej kolejności zapoznała się z dokumentacją 

dotyczącą sprawy. Następnie wysłuchała wyjaśnień obydwu stron. Praca komisji oraz jej ustalenia zostały 

odzwierciedlone w 5 protokołach. Z uwagi na brak jednomyślności członków Komisji co do ostatecznego 

rozstrzygnięcia skargi, Komisja nie mogła przedłożyć Radzie Gminy projektu uchwały rozstrzygającej co do 

zasadności wniesionej skargi.  

Wobec powyższego zgodnie z art. 97 ust 5 Statutu Gminy Strzeleczki, Rada Gminy winna rozpatrzeć skargę na 

pierwszej sesji następującej po posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym badano przedmiotową 

skargę. 

Podsumowując Rada Gminy po zapoznaniu się z dokumentacją skargi, poddała pod głosowanie uchwałę  

w zakresie rozpatrzenia przedmiotowej skargi. 

Podjęcie uchwały nie wywoła skutków finansowych dla budżetu gminy  

Mając na uwadze powyższe skargę uznaje się za bezzasadną.  

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 k.p.a., 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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