
 

UCHWAŁA NR LXX/526/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy  

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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,  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 Postanawia się uznać za bezzasadną skargę Pana R.K. z dnia 17 marca 2022 roku 

zawartą w  piśmie o sygn. 3 755/2022 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 LXX/526/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

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

w dniach 30 marca oraz 25 kwietnia 2022 roku rozpatrywała złożoną przez Skarżącego 

skargę. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ustalili przedmiot skargi, który 

dotyczył braku odniesienia się Wójta Gminy Kosakowo do wykonanej zmiany progów 

zwalniających na ul. Koralowej w Rewie, których lokalizację zakwestionował Skarżący we  

wniosku Nr 6652/2019 z 17.07. 2019 roku. 

Skarżący uważając, iż obecne usytuowanie progów jest dla niego bardzo uciążliwe 

wnioskował o  przywrócenie pierwotnej ich lokalizacji. 

Zgodnie z informacją wysłaną Skarżącemu 10 marca 2017 roku przez Dyrektora 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,PEKO” w Kosakowie, zawartą w piśmie                                    

L. dz. 79/2017, próg zwalniający został zamontowany zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

zatwierdzoną przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Staroście Puckim                   

oraz  Referat Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Dla wyjaśnienia aktualnego zarzutu zawartego w omawianej skardze Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo, zwróciła 

się do Wójta Gminy Kosakowo o zajęcie stanowiska w przedmiocie dokonanej zmiany 

lokalizacji  progów  zwalniających. 

Stanowisko Wójta Gminy Kosakowo zawarte w piśmie o sygn. 5014/2022                          

z 19 kwietnia 2022 roku Nr ZD i Z.7021.2.4.2022 wskazuje, że ,,próg zwalniający                                

na wysokości posesji nr 16 jest przewidziany do likwidacji. Natomiast próg przy posesji nr 6, 

ze względu na bliskość obiektu zabytkowego, planowany jest do przesunięcia na wysokość 

pomiędzy posesjami nr 8 i 10. Zmiany te zostaną wprowadzone po uzyskaniu od Starostwa 

Powiatowego zatwierdzenia projektów aktualizujących stałą organizację ruchu w całej 

miejscowości Rewa”. 

Wójt Gminy Kosakowo uwzględnił oczekiwania Skarżącego w zakresie likwidacji 

progu przy posesji nr 16 i zmianę lokalizacji kolejnego progu zwalniającego na ul. Koralowej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku głosowania uznała skargę Pana R. K.         

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). 


