
UCHWAŁA NR LIII/388/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo  

 

 

        Na podstawie art. 18b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3 

oraz art. 238 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy 

Kosakowo  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę A.J. z dnia 24 stycznia 2021 roku na działalność 

Wójta Gminy Kosakowo, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, zobowiązując 

Przewodniczącego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                    

                      

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr LIII/388/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Pan A.J. złożył skargę na Wójta gminy Kosakowo ma brak odpowiedzi na pytanie zawarte              

w jego piśmie z dnia 14 września 2020 roku: 

-,,za czyją zgodą i na czyje zaproszenie pojawiła się tam prywatna firma, reklamująca swoje 

wyroby i działalność? Czy ktoś z tego tytułu otrzymał jakieś profity i jakie? Czy należy ten fakt 

zgłosić do Prokuratury?” 

 

Skarga została przekazana Wójtowi Gminy Kosakowo Panu Marcinowi Majek oraz Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji, celem zapoznania się i udzielenie pisemnej odpowiedzi na zarzuty 

skargi. Wójt Gminy Kosakowo Pan Marcin Majek przedstawił wyjaśnienia i pismo, które                

w odpowiedzi na pismo A.J. z dnia 14 września 2020 roku zostało Skarżącemu wysłane. Wójt 

Gminy Kosakowo Pan Marcin Majek złożył dodatkowe wyjaśnienia.  

Ponadto Wójt Gminy Kosakowo wskazał, iż ostatecznie Pan A.J. w dniu 23 lutego 2021 roku 

otrzymał odpowiedź na pytanie, które zostało powtórzone w piśmie z dnia 24 stycznia                  

2021 roku 

 

Rada Gminy Kosakowo zapoznała się ze skargą w dotyczącą zarzutów skierowanych                           

pod adresem Wójta Gminy i zawartą w niej argumentacją strony skarżącej oraz wyjaśnieniami 

Wójta Gminy Kosakowo złożonymi na piśmie jak i dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi 

na piśmie przez Wójta Gminy Kosakowo Pana Marcina Majek. 

Po analizie zarzutów i pisemnego wyjaśnienia Wójta Gminy Rada Gminy Kosakowo 

stwierdziła, iż pismo Pana A.J. z dnia 24 września 2020 roku było pismem wielowątkowym, 

w swej treści chaotycznym wymagającym od adresata dokonania wręcz interpretacji jak                       

i zrozumienia intencji pytającego. Rada przyjęła wyjaśnienia Wójta Gminy Kosakowo,                     

że na wszystkie merytoryczne pytania zawarte w piśmie  p.  A. J. została udzielona 

odpowiedź a brak udzielenia odpowiedzi, na pytanie które jest przedmiotem skargi wynikało 

z uznania przez organ tego stwierdzenia pisma za wskazujący na ich retoryczny i insynuujący 

(prowokacyjny) charakter, nie wymagający odpowiedzi.  

Wójt Gminy Kosakowo odpowiadając na pismo A.J. przede wszystkim odpowiedział                

i wyjaśnił bezpodstawne i nieprawdziwe zarzuty dotyczące działania organu, tj. publikację 

nieprawdziwych informacji na gminnej stronie internetowej. W Zawiadomieniu o sposobie 

załatwienia skargi z dnia 19.10.2020 r. Wójt  odparł zarzuty dotyczące rozbieżności daty 

zebrania wiejskiego oraz kwoty funduszu sołeckiego przeznaczonego do rozdysponowania   

na rok 2021, zarzut niewystarczającego poinformowania o zebraniu wiejskim w Suchym 

Dworze w roku 2020, zarzut nieudostępnienia numerów telefonów oraz adresów e-mail 



członków Rady Sołeckiej Suchego Dworu jak i zarzut braku transparentności w wydatkach 

sołectwa Suchy Dwór. 

W przedmiotowym piśmie Pan A. J. wniósł również o udostępnienie informacji 

publicznej w postaci wglądu w rachunki i faktury z trzech ostatnich lat, dotyczące spraw 

sołeckich miejscowości Suchy Dwór. Szeroki zakres żądania (wnioskowane dokumentacja 

finansowa nie dotyczy przecież tylko spraw realizowanych przez panią Sołtys w ramach 

rezerwy sołeckiej czy funduszu sołeckiego, ale realizację zadań własnych gminy, m.in. 

dokumentację  księgową inwestycji  realizowanych w Suchym Dworze) wskazał,                              

że wnoszący podanie w istocie żąda udostępnienia mu informacji publicznej przetworzonej. 

Skarżący został wezwany dwukrotnie do uzasadnienia swojego żądania – pismem               

w dniu 04.11.2020 r. oraz 19.10.2020 r. W  przesłanej odpowiedzi znalazły się przede 

wszystkim uwagi dotyczące bieżących spraw Gminy, m.in. harmonogramu wywozu śmieci 

czy koszenia traw, wnioskodawca odniósł się również do wątków życia osobistego Sołtys 

Suchego Dworu. Wnioskodawca nie wykazał w korespondencji szczególnie istotnego interesu 

publicznego i w związku z tym Wójt Gminy Kosakowo wydał w tej sprawie decyzję 

odmowną.  

Z powyższego wynika, iż w tak wielowątkowym piśmie Wójt Gminy Kosakowo 

udzielił wszechstronnej iw wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie istotne kwestie i mógł 

uznać poruszoną w skardze pytanie jako jedynie retoryczne i nie wymagające udzielenia 

odpowiedzi. W związku z powyższym Rada Gminy Kosakowo stwierdza, iż nie stwierdziła 

naruszenia przez Wójta Gminy Kosakowo art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), który 

stwierdza, iż 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. 

 

W związku z powyższym Rada Gminy Kosakowo uznaje ww. skargę za bezzasadną.  

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

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. (art. 239 § 1 kpa). 


