
 

UCHWAŁA NR LXXI/539/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 2 czerwca 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 18 marca 2022 roku                 

o sygn.3821/2022  doprecyzowaną w piśmie  o sygn. 5 190/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.  

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 LXXI/539/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 2 czerwca 2022 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

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

w dniach 30 marca, 25 kwietnia oraz 27 maja 2022 roku rozpatrywała złożoną                              

przez Skarżącego skargę.  

Ze względu na wielowątkowość i brak przejrzystości w zakresie  poruszonych spraw 

dotyczących zarówno Wójta Gminy Kosakowo jak i jego Zastępcy, komisja w dniu 30 marca 

2022 roku stosownie do § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku 

wniosła o uzupełnienie i sprecyzowanie przedmiotu skargi. 

W odpowiedzi 21 kwietnia 2022 roku wpłynęły dwa oddzielne pisma,                                     

w tym doprecyzowana  skarga na Wójta Gminy Kosakowo o sygnaturze 5190/2022. 

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2022 roku Komisja Skarg Wniosków               

i Petycji, po dokonanej analizie otrzymanych pism, ustaliła przedmiot skargi, który dotyczył 

zmiany przeznaczenia terenu boiska w Rewie oraz zniszczenia na tym obszarze mienia                   

tj. pompy, drenażu i odwodnienia oraz wystąpiła do Wójta Gminy Kosakowo o zajęcie 

stanowiska wobec zawartych w skardze zarzutów. 

Otrzymane w tym zakresie wyjaśnienia zawarte w piśmie Nr OO.0664.29.2022 EP 

pozwoliły komisji ustalić przyczynę  zmiany zagospodarowania wskazanego  terenu boiska 

przy ul. Koralowej w Rewie, która zostały dokonane  w wyniku  realizacji uchwały zebrania 

wiejskiego. Mieszkańcy zdecydowali o opracowaniu i wdrożeniu kompleksowego projektu 

zagospodarowania tego terenu jako miejsca rekreacji i wypoczynku. W ramach funduszu 

sołeckiego zakupiono ławki, leżaki i urządzenia do rehabilitacji. Boisko zostało 

pomniejszone, lecz zachowało możliwość amatorskiej gry w piłkę nożną.   

Powyższe działania są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo w zakresie działki nr 45/3 przy ul. Koralowej 

(Uchwała Rady Gminy Kosakowo nr XXXII/71/2012 z dnia 26 września 2012 roku, 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3523  z dnia                       

8 listopada 2012 roku). W planie przedmiotowa działka  oznaczona została symbolem: 84.UP 

jako usługi publiczne ze wskazaniem na usługi sportu i rekreacji. 

Jednocześnie komisja stwierdziła, że  zgodna z przepisami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest prowadzona obecnie na tym 



terenie działalność  związana ze  sportem wodnym typu  żeglarstwo oraz usytuowanie                      

tzw. ,,strefy relaksu”. 

Powierzenie Spółce Kosakowo Sport sp. z o.o. zadań własnych gminy                                      

a w szczególności działalności  rozrywkowej, rekreacyjnej i edukacyjnej związanej                            

ze sportem ( w tym m.in. prowadzenie szkółek żeglarskich, organizacją zawodów żeglarskich, 

imprez) spowodowało, iż w  dniu 15 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Kosakowo na podstawie 

stosownej  umowy użyczenia przedmiotowy teren wraz z majątkiem oraz infrastrukturą  

został przekazał w/w spółce jako nowemu zarządcy. 

Natomiast wskazane  przez Skarżącego zarzuty dotyczące zniszczenia pompy                            

i drenażu terenu oraz odwodnienia nie zostały potwierdzone, ponieważ wszystkie prace 

związane z budową bosmanatu obejmujące teren w/w działki zostały przeprowadzone 

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz decyzją pozwolenia na budowę. 

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). 


