
UCHWAŁA NR LXXXIX/620/2023 

RADY GMINY KOSAKOWO  

z dnia 26 stycznia 2023 roku 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo  

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2000 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo. 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się uznać za zasadną skargę Pana W. B. z dnia 4 listopada 2022 roku o sygn. 13748/2022 

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. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

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

21 listopada 2022 roku oraz 11 stycznia i 24 stycznia 2023 roku, skargę Pana W. B., pełnomocnika Pana J. P.,                   

na Wójta Gminy Kosakowo. Rzeczona skarga została przekazana do Urzędu Gminy Kosakowo w dniu 4 listopada 

2022 roku i zarejestrowana jako pismo  sygnaturze 13748/2022. 

W wyniku podjętych działań wyjaśniających z udziałem Skarżącego Pana W. B., członkowie komisji zapoznali 

się z przedłożonymi przez Wójta Gminy Kosakowo dokumentami w związku z zarzutem obejmującym brak 

odpowiedzi na złożone przez Skarżącego pismo z dnia 21 kwietnia 2022 roku, dotyczące wskazania podstawy 

prawnej dla pisma otrzymanego od Wójta Gminy Kosakowo z 11 kwietnia 2022 roku. 

Na podstawie przedłożonych przez Wójta Gminy Kosakowo, na powyższy zarzut pisemnych wyjaśnień z dnia                 

11 stycznia 2023 roku oraz odniesienia się  do jego  treści przez pełnomocnika wyrażonego na piśmie z dnia                   

17 stycznia 2023 roku, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż Skarżący na swe pismo z dnia 21 kwietnia 

2022 roku nie otrzymał odpowiedzi w ustawowym terminie 30 dni a dopiero po prawie półtora miesiąca                             

od wpłynięcia skargi  Tym samym Komisja stwierdziła znaczne przekroczenie terminu w udzieleniu odpowiedzi, 

co skutkuje uznaniem skargi za zasadną. 

 

W odniesieniu do powyższego Rada Gminy Kosakowo uznaje skargę Pana W. B., pełnomocnika Pana J. P.,                        

na Wójta Gminy Kosakowo za zasadną.  
 

 

 

 

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). 


