
 

UCHWAŁA NR LX/444/2021 

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 8827/2021 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 8827/2021, 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/444/2021 

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 8827/2021. 

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

dotyczył braku nadzoru i trybu pracy Straży Gminnej. 

Na podstawie udzielonych wyjaśnień zawartych w piśmie SG 5521.2.12.2021                            

z dnia 20.09.2021 r.  komisja ustaliła, że osoby zatrudnione w tej jednostce obowiązuje 

Regulamin Straży Gminnej w Kosakowie stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2013 

Wójta Gminy Kosakowo z 24.01.2013 r. 

Na  podstawie  wydanego Zarządzenia Nr 91/2019 Wójta Gminy Kosakowo z dnia                

9 maja 2019 roku Wójtowi Gminy Kosakowo podlega zakres spraw kadrowych. Natomiast 

nadzór bezpośredni nad Strażą Gminną należy do zakresu obowiązków Zastępcy Wójta. 

W świetle udzielonej informacji strażnicy gminni podczas patroli reagują  i podejmują 

interwencje w związku z ujawnionymi wykroczeniami na terenie Rewy oraz pozostałej części 

Gminy realizując tym samym swoje ustawowe obowiązki.  Komendant organizuje i kieruje 

pracą strażników. Służby pełnione są w trybie 12 godzinnym od godz. 8.00 do godz. 20.00. 

Poza sezonem strażnicy również pełnią służbę w weekendy oraz święta zgodnie                      

z grafikiem. 

Wobec powyższych ustaleń zawarta w piśmie informacja Skarżącego, iż straż nie 

pracuje w okresie letnim mija się z prawdą. Natomiast zarzut dotyczący ,,braku strażników” 

po godz. 20.00 wynika z przyjętego trybu pracy. 

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). 


