
UCHWAŁA NR LVII/425/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 12 lipca 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 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 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy 

Kosakowo, 

po rozpatrzeniu skargi Pana R. K. o sygnaturze 6081/2021 z dnia 7 czerwca  2021 r.                       

na działalność Wójta Gminy Kosakowo, 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę pana R.K. z dnia 7 czerwca 2021 roku,                          

o sygnaturze 6081/2021, 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 LVII/425/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 12 lipca 2021 roku 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                       

w dniach 14.06.2021 r. oraz 29.06.2021 r. rozpatrywała złożoną przez Skarżącego skargę                

z dnia 07.06.2021 r. o sygnaturze 6081/2021. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała powyższą skargę na dwóch 

posiedzeniach. W dniu 14.06.2021r. dokonała ustalenia  przedmiotu skargi, który dotyczył 

zarzutu ułożenia przez inwestora, czyli Urząd Gminy w Kosakowie, kabla elektrycznego                   

na styku z działką położoną w Rewie o nr 35/1 (strona północna) – posesja nr 16 przy                   

ul. Koralowej, stanowiącą własność Skarżącego, powodując utrudnienie w ogrodzeniu 

nieruchomości (wkopanie słupa). 

Dla wyjaśnienia powyższego zarzutu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                       

zwróciła się do Wójta Gminy Kosakowo o wyjaśnienie w formie pytania dotyczącego 

ułożenia kabla elektrycznego na styku z działką 35/1 ( strona północna) posesja nr 16. 

Na posiedzeniu w dniu 29.06.2021 r.,  w oparciu o przedłożone pismo Wójta Gminy 

Kosakowo z dnia 28.06.2021 r. stanowiące uzupełnienie odpowiedzi - pisma z dnia                    

17.06.2021 r. oraz dołączonych dokumentów obejmujących korespondencję                            

z wymienionego zakresu uwzględniającą stanowisko Referatu ds. Inwestycji poparte 

kserokopią mapy z pomiaru powykonawczego wybudowanego oświetlenia, Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji ustaliła, iż nie ułożono kabla energetycznego na styku z działką                        

35/1 w Rewie przy posesji nr 16. 

 

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). 


