
 

UCHWAŁA NR LX/443/2021 

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 8826/2021 z dnia 27 sierpnia  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 27 sierpnia  2021 r.,                          

o sygnaturze 8826/2021, 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/443/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 

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

w dniu 22.09.2021 r. rozpatrywała złożoną przez Skarżącego skargę z dnia 27.08.2021 r.                   

o sygnaturze 8826/2021. 

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

dotyczył braku zainteresowania Wójta oraz jego Zastępcy miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego i budową obwodnicy oraz problemem miejsc 

parkingowych w miejscowości Rewa. 

Na podstawie udzielonych wyjaśnień zawartych w piśmie PP.6724.5.48.2021 o sygn. 

9520/2021 z dnia 14.09.2021 r. komisja ustaliła, że na obszarze wsi Rewa obowiązuje                    

od 2010 roku zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalona 

uchwałą nr LXX/79/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 06.10.2010 r. w którym 

przewidziano tereny pod ciągi komunikacyjne, zarówno zbiorcze jak i lokalne                             

oraz dojazdowe. 

W zakresie rozwiązywania problemu miejsc parkingowych, podjęte zostały czynności 

na rzecz budowy parkingu  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 300/2 w Rewie. 

Inwestycja ta została przekazana do i na rzecz Kosakowskiego Centrum Kultury                           

wraz z przeniesieniem w dniu 14.08.2020 r. pozwolenia na budowę. 

W związku z powyższym uzyskując uprzednio pozwolenie na budowę tej inwestycji tutejszy 

organ dokonał działań zmierzających w kierunku usprawnienia obsługi komunikacyjnej wsi 

Rewa również w zakresie zapewnienia miejsc postojowych wraz z wymogami 

infrastrukturalnymi. Przeprowadzenie  procesu inwestycyjnego powyższego przedsięwzięcia 

należy do KC K z siedzibą w Pierwoszynie. 

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). 


