
 

UCHWAŁA NR LXXXI/592/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 9 listopada 2022 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi 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. o sygnaturze 12299/2022                     

z dnia 26 września 2022 roku na Sołtysa 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 LXXXI/592/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 9 listopada 2022 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

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

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

Sołtys wsi Suchy Dwór, którą złożono w dniu 26 września 2022 roku jako pismo o sygnaturze 

12299/2022 wraz z 13 załącznikami stanowiącymi dokumentację zdjęciową. 

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

związane z zaniechaniem swoich obowiązków i doprowadzeniem świetlicy sołeckiej                        

w Suchym Dworze do zaniedbania powodującego marnotrawstwo społecznych funduszy.  

W nawiązaniu do powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

zapoznali się z treścią ,,Umowy użyczenia Nr GGN.6850.2F.2020.BŁ” zawartą w dniu                  

10 lipca 2020 roku  pomiędzy Wójtem Gminy Kosakowo a Dyrektorem Kosakowskiego 

Centrum Kultury w Pierwoszynie, dokumentującą przekazanie wspomnianego wcześniej 

obiektu wraz z działką nr 171/90 o powierzchni 0,2146 ha w użyczenie na prowadzenie 

działalności statutowej Kosakowskiego Centrum Kultury. Biorący w użyczenie,                                     

czyli Dyrektor KCK, przejął obowiązki administrowania i zarządzania świetlicą oraz terenem 

działki. 

W toku dalszych wyjaśnień ustalono, iż obecnie teren przy świetlicy, ujęty w dokumentacji 

zdjęciowej Skarżącego, został udostępniony firmie ,,Kruszywo” realizującej w sąsiedztwie 

budowę ulic Chmielnej i Paska, która to po zakończeniu inwestycji przywróci wyżej 

wymieniony teren do  stanu właściwego. 

Wobec  powyższych ustaleń Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała jednogłośnie 

skargę na Sołtysa Suchy Dwór 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). 


