
UCHWAŁA NR LIX/429/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

 

 

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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę pana R.K. z dnia 22 lipca 2021 roku,                          

o sygnaturze 7709/2021, 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 LIX/429/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17.08.2021 roku rozpatrywała złożone 

przez Skarżącego pismo z dnia 22.07.2021 roku o sygnaturze 7709/2021. 

Komisja  ustaliła, iż przedmiot skargi zawiera zarzut  wobec Wójtowi Gminy 

Kosakowo o braku rozpatrzenia złożonego wniosku z 28.06.2006 roku o numerze 4430.                  

W związku z powyższym Skarżący zażądał od Komisji zweryfikowania wniosku                                     

i udzielenia stosownej w tym zakresie odpowiedzi. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  po zapoznaniu się ze skargą Pana R.K.                            

oraz załączonym  pismem kierowanym do Wydziału Inwestycji Unijnych, które Skarżący 

złożył jako wniosek w dniu 28.06.2006 roku (nr 4430) uznała, że przedmiotowy załącznik                   

nie stanowi wniosku, lecz opinię na temat planowanej wówczas  przystani rybackiej                          

w Mechelinkach. 

W przestawionym stanie faktycznym Komisja nie dokonała weryfikacji wniosku 

ponieważ sam Skarżący określił przedmiotowe pismo mianem opinii. Obecnie inwestycja                   

ta została wybudowana i oddana w 2016 roku do użytku. 

Zasadą jest, że opinia jako stanowisko mieszkańca w danej sprawie, nie jest wiążąca 

dla organów gminy, ponieważ  dotyczy przedstawienia subiektywnych racji i uwag mających 

jedynie charakter opiniodawczy i nie może być zaskarżona w trybie przepisów art. 246 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Wobec powyższych wyjaśnień udzielonych Skarżącemu oraz obowiązujących 

przepisów prawnych, 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). 


