
 

UCHWAŁA NR LXXVI/567/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 8 września 2022 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi Pana A. J. na Sołtys wsi Suchy Dwór. 

 

 

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 A. J. z 10 sierpnia 2022 roku                        

o numerze 64/2022 na działalność Sołtys wsi Suchy Dwór, 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 LXXVI/567/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 8 września 2022 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

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

rozpatrywała w dniu  12 sierpnia 2022 roku skargę mieszkańca Pana A. J. działalność Sołtys 

wsi Suchy Dwór, którą złożono w dniu 10 sierpnia 2022 roku jako pismo o nr. 64/2022. 

Komisja, po zapoznaniu się z pismem Skarżącego, omówiła zarzuty opisane w skardze 

związane z brakiem wody w miejscowości Suchy Dwór. 

Z treści pisma wynikało, iż firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO                    

w Kosakowie w dniu 1 sierpnia  2022 roku na stronie internetowej ogłosiło komunikat 

informujący mieszkańców o wyłączeniu dopływu  wody w dniu 4 sierpnia dla wskazanych 

ulic wraz z określeniem czasu jej przywrócenia. 

W ustalonym dniu okazało się, że brak wody dotyczył również mieszkańców innych ulic                 

(w tym ulicy zamieszkiwanej przez Skarżącego), a czas jej przywrócenia stał się 

nieprzewidywalny. Skarżący wykonał kilka telefonów interwencyjnych do PEKO                              

oraz o godz. 18.56 skontaktował się z Sołtys Suchego Dworu. 

Na podstawie rozmowy z sołtys Pan L.A. napisał skargę obejmującą  poniższe zarzuty: 

- bezczynność i bierność w pełnieniu obowiązków poprzez nie poinformowanie mieszkańców 

o wyłączeniu wody i niezabezpieczenie jej z beczkowozów na czas wyłączenia 

- impertynencja w kontaktach z mieszkańcami na przykładzie odbytej rozmowy telefonicznej 

dotyczącej  zaistniałego problemu z brakiem wody. 

W wyniku dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła nie kierować                   

do wyjaśnienia wskazanych zarzutów przez Sołtys Suchego Dworu,  ponieważ  sprawą 

zaopatrzenia w wodę zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO, które 

odpowiada za zaistniałą sytuację związaną z brakiem wody oraz opublikowaną w tym 

zakresie informacją dla mieszkańców. W tym przypadku Sołtys nie miała wpływu na treść 

ogłoszonego komunikatu pomijającego mieszkańców innych ulic i do jej  kompetencji                    

nie należą zadania oraz czynności wymagane przez Skarżącego. 

W związku z powyższymi ustaleniami  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę                

za bezzasadną. 

 

W odniesieniu do powyższego Rada Gminy Kosakowo uznaje skargę Pana A. J.                   

na Sołtys wsi Suchy Dwór 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). 


