
Uchwała Nr L/364/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana R.K. z dnia 16 lutego 2021 roku   

  

 

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

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  2020 poz. 256 ze zm.)                                          

w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo z 23 marca 2017 r. po rozpatrzeniu skargi Pana 

R.K. z dnia 16 lutego 2021 roku   

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uznaje się skargę za bezzasadną. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 marca b. r. po zapoznaniu się z przedmiotową 

skargą o nr 28/2021 oraz z dostarczonym przez Wójta Gminy Kosakowo pismem 

wyjaśniającym nr 28 a/ 2021 z dnia 23 lutego 2021 roku wraz z czterema załącznikami, podjęła 

następujące ustalenia dotyczące przedmiotu skargi. 

Przedłożone przez Skarżącego pismo zawiera wielowątkowe i hasłowe zarzuty oraz żądania 

kierowane pod adresem obecnego i poprzedniego Wójta Gminy Kosakowo. Wraz z 

załącznikami stanowi 134 stronicowy dokument. 

W wyniku przeprowadzonych czynności komisja ustaliła, iż większość kwestii była w 

przeszłości przez Skarżącego poruszana i otrzymał na nie stosowne wyjaśnienia.  Ponownie 

poruszone sprawy i zarzuty nie przywołują stosownych przepisów stwierdzających naruszenie 

prawa lub jego uchybienie przez organ gminy. 

Aktualnie autor skargi przedłożył żądanie pozostawienia na działce nr 45/3 przy ul. Koralowej 

boiska piłkarskiego i zablokowanie podjętej przez zebranie wiejskie decyzji w sprawie 

utworzenia w tym miejscu placu rekreacyjno – wypoczynkowego. W wyniku ustaleń komisji 

na podstawie Protokołu z zebrania wiejskiego Sołectwa Rewy odbytego w dniu 8 września 

2020 roku stwierdzono, iż propozycja  przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego  na 

urządzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego uzyskała powszechną aprobatę. Podczas 

głosowania, spośród 38 uczestników zebrania aż 37 osób poparło to przedsięwzięcie. 

Jednocześnie wdrożenie dalszych procedur związanych z wprowadzeniem tego zadania do 

budżetu gminy na rok 2021, zdaniem komisji - wyklucza możliwość zablokowania  

prawomocnej  decyzji mieszkańców. 

Ponadto podjęta przez Radę Gminy Kosakowo Uchwała Nr XXXII /71/2012 z dnia 26 września 

2012 roku dla tego miejsca ustaliła teren oznaczony symbolem ,,84 UP” przewidując  usługi 

publiczne ze wskazaniem sportu i rekreacji. 

Należy podkreślić, iż zgodnie z obowiązującą Ustawą o samorządzie gminnym, zebranie 

wiejskie stanowi podstawową formę demokracji bezpośredniej w sołectwie, gdzie każdy 

mieszkaniec ma prawo zgłaszać swoje uwagi, wnioski oraz propozycje zadań publicznych oraz 

podejmować stosowne w tym zakresie uchwały. 

Kolejnym przedmiotem żądań  Pana R. K. jest reaktywowanie złożonych przez niego wniosków 

związanych  z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, brakiem 

informowania wnioskodawcy o podejmowanych czynnościach związanych z przeznaczaniem 

oraz sprzedażą ziemi, a także innych hasłowo ujętych spraw. W tych przypadkach  komisja 

ustaliła , iż podziela  stanowisko  Wójta Gminy Kosakowo zawarte w piśmie nr 28a/2021 z dnia 

23 lutego 2021 roku  oraz uznaje za wiążące wyjaśnienia udzielone Skarżącemu w przesłanych  

w pismach:                                    

nr PP.6724.4.57.2020  z dnia 17.08.2020 r. 

nr OO.1510.3.2020.EP z dnia 31.09.2020r. 

nr GGN-BŁ.7210-45/10  z dnia  04.04.2019 r. 

nr GGN-BŁ-7210-45/10   z dnia 01.07.2019 r. 

 

Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.  

 

 

 

 

 


