
UCHWAŁA NR LXII/474/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 25 listopada 2021 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 

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 ze 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 ze zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy 

Kosakowo,  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę Pana H.P. z dnia 26 października 2021 roku 

zawartą w  piśmie o sygn. 118/2021 na działalność Przewodniczącego Rady 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 LXII/474/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 25 listopada 2021 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

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

w dniu 3 listopada 2021 roku rozpatrywała złożoną przez Skarżącego skargę. 

Przedmiotowa  skarga została  przesłana przez pana H. P. dnia 26 października                     

2021 roku do Rady Gminy Kosakowo  jako pismo o sygnaturze 118/2021. 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ustalili przedmiot skargi dotyczący 

zarzutu naruszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Statutu Gminy Kosakowo                    

§ 41 oraz w § 43 poprzez zwolnienie Wójta Gminy Kosakowo od obowiązku złożenia  

sprawozdania z prac pomiędzy sesjami. 

Przygotowany przez Przewodniczącego Rady Gminy i przegłosowany przez radnych 

,,Porządek obrad LXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Kosakowo” zawierał                               

w V pkt. ,,Sprawozdanie Wójta Gminy Kosakowo w okresie międzysesyjnym”. Jego wersję 

papierową radni otrzymali tuż przed sesją w dniu 26 października 2021 roku. 

W trakcie obrad w pkt. V Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo przychylił się                  

do decyzji Wójta o nie odczytywanie przedłożonego sprawozdania. Jednocześnie Wójt Gminy 

zobowiązał się do udzielenia na piśmie wyjaśnień dla tych radnych, którzy się do niego 

zwrócą z odpowiednim pismem.   

W tej sytuacji większość członków komisji uznała, że Przewodniczący Rady Gminy 

Kosakowo nie naruszył wskazanych przepisów statutowych, ponieważ radni otrzymali 

sprawozdanie i mogą uzyskać wyjaśnienia z nim związane. Obowiązujące przepisy Statutu 

Gminy Kosakowo nie zawierają precyzyjnego zapisu regulującego formę  przedłożenia 

takiego sprawozdania radnym. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku głosowania uznała skargę Pana H. P.    

za bezzasadną. 

 

W odniesieniu do powyższego 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). 


