
UCHWAŁA NR LX/442/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 29 września 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,  

po rozpatrzeniu skargi Pana R. K. o sygnaturze 6092/2021 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 6092/2021, 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 LX/422/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

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

w dniu 08.07.2021 r. oraz 22.09.2021 r. rozpatrywała złożoną przez Skarżącego skargę z dnia 

07.06.2021 r. o sygnaturze 6092/2021. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała ustalenia  przedmiotu skargi, który 

dotyczył wykorzystania w przeszłości składanych  przez Skarżącego wniosków i petycji 

dotyczących budowy mini muzeum – świetlicy na rzecz budowy obecnego kościoła w Rewie. 

Do złożonej przez mieszkańca  skargi dołączono 15 załączników obejmujących                  

40 stron wielowątkowej korespondencji Skarżącego  do Wójta Gminy Kosakowo, Rady Gminy 

oraz Sołtysa Rewy z  lat 2003 -2016 oraz pism z Urzędu Gminy Kosakowo. 

W świetle udzielonych w piśmie Nr OO.0664.41.2021.EP  z 15 września 2021 r. 

wyjaśnień, mini muzeum nie mogło powstać,  ponieważ Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Gdańsku postanowieniem Nr RDOŚ - G D-PNII.610.13.4.2012.J Z  z dnia 

30.03.2012 r. odmówił uzgodnienia projektu zmiany planu negując proponowaną funkcję – 

Izby pamięci jako inwestycję celu publicznego. Wójt Gminy Kosakowo zaskarżył 

postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odnośnie budowy 

Izby Pamięci Szkut Rewskich na terenie działki nr 56/8 w Rewie. Wobec braku uzgodnienia 

projektu planu zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu przestrzennym – Rada Gminy Kosakowo 

nie mogła uchwalić miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który umożliwiłby 

budowę obiektu muzealnego w obszarze pasa technicznego. Szczegółowe informacje w tym 

zakresie zawiera  pismo PP.6724.4.29.2016 z dnia 05.04.2016 r. 

Natomiast wyjaśnienie w sprawie utworzenia Kaplicy Św. Rocha w Rewie ujęte jest    w 

piśmie OO. 0562.1.2014.KS z dnia 31 maja 2014 r. w pkt.3, który informuje, iż ,,Parafia               

w Rewie została erygowana dekretem ówczesnego Arcybiskupa Gdańskiego. Usytuowanie 

kościoła jak i plebanii było kompromisem między możliwościami terenowymi a sugestiami 

parafian tejże parafii, radnych i propozycjami Wójta Gminy Kosakowo”. 

Podjęta wówczas przez Radę Gminy Uchwała Nr LXXII/82/2010 z dnia 9 listopada 

2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Rewie i określenia warunków 

udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej, wyraziła wolę i zgodę                             

na wspomniane w uchwale przedsięwzięcie. 

Jak wynika z powyższych ustaleń to przyczyny formalno-prawne nie pozwoliły                     

na budowę mini-muzeum, a nie zmiana inicjatywy/wniosku Skarżącego. 

Natomiast Kaplica w Rewie powstała w wyniku powołania dekretem ówczesnego 

Arcybiskupa Gdańskiego przy akceptacji społeczności jak i samorządu lokalnego. 

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). 


