Uchwała Nr XL/271/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 poz. 256 z późn. zm.)
w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo z 23 marca 2017 r.
po rozpatrzeniu skargi Pana R.K. z dnia 27 lipca 2020 r. na działalność Wójta Gminy
Kosakowo
Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
Uznaje się skargę na Wójta Gminy Kosakowo za bezzasadną.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z pismem pana R.K. ustaliła przedmiot
skargi, który dotyczy:
- negatywnej oceny działalności Pana Marcina Kopitzkiego jako samorządowca.
Zarzuty opisane w skardze dotyczyły m.in. niewywiązywania się ze Statutu, braku
zainteresowania przestrzenią publiczną w Rewie (w tym ładu, porządku, bezpieczeństwa, bytu
Skarżącego i jego rodziny oraz osób zamieszkałych przy ulicy Koralowej), bezprawia, braku
interwencji na zmianę rzeźby terenu przy ul. Bukowy Las, skrzynki elektrycznej przy
ul. Bukowy Las, stanu zagrożenia wylewami spiętrzonej wody Zatoki Puckiej, mpzp
bez konsultacji - współpracy na rzecz dobra bytu Skarżącego i mieszkańców, uszczuplenia
mienia Rewy poprzez zagospodarowanie działki 45/3 przez Jacht Club Rewa– bez konsultacji,
braku informacji w mpzp dotyczącej zagospodarowania działki na rzecz jachtów - ilości
żaglówek, ogrodzenia boiska – braku zainteresowania się niszczeniem (wymianą na nowe),
budowy bosmanatu na terenie zalewowym (brak miejsca dla mieszkańców Rewy,
a użytkowanie boiska), okresu samorządowca i jego bezczynności ws. bezpieczeństwa na
Zatoce Puckiej przy ul. Koralowej, braku zainteresowania mieniem Rewy (ławki, boisko,
przestrzeń publiczna w tym odwodnienie ul. Koralowej do rowu K), drzewostanu przy rowie K
– śmieci przy ul. Muszelkowej i Koralowej, chaosu w parkowaniu na ul. Koralowej i braku
przestrzeni dla Skarżącego oraz jego rodziny i innych, nie kontrolowania i nie układania się,
znaków drogowych i ich racji bytu, chaosu na ulicy Morskiej od nr 1, oświetlenia deptaku
bez konsultacji z Wnioskodawcą.
W wyniku rozpatrywania w/w pism Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła:
Pan Marcin Kopitzki, jak informuje Skarżący, w przeszłości był w Radzie Sołeckiej, potem
Sołtysem, następnie radnym Gminy Kosakowo i Przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo
a obecnie jest Zastępcą Wójta Gminy Kosakowo. Jako samorządowiec w swoim działaniu
zyskał poparcie i uznanie społeczne w zakresie podejmowanych działań.
Zarzuty mają charakter wielowątkowy nie poparty dowodami, bez określenia ich konkretnej
lokalizacji w terenie. Wszelkie składane na piśmie zgłoszenia oceniane przez skarżącego jako
nieprawidłowości w zabudowie i zagospodarowaniu, były kierowane do sprawdzania
i rozpatrzenia przez właściwe organy; Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Pucku, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, Powiatowego
Konserwatora Zabytków w Pucku, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni i in.
Zarzut podnoszony wielokrotnie w pismach Skarżącego o niekonsultowaniu z nim wszelkich
inwestycji publicznych, realizowanych na przestrzeni kilku lat w sołectwie Rewa oraz innych
sołectwach gminy Kosakowo jest zarzutem niezrozumiałym
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organami
odpowiedzialnymi za realizację zadań publicznych na terenie gminy są:
1) rada gminy – organ uchwałodawczy
2) wójt, burmistrz, prezydent miasta – organ wykonawczy
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie sołeckie, a wykonawczym sołtys.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
Skarżący jako mieszkaniec wsi Rewa ma prawo zgłaszać swoje propozycje na zebraniu
wiejskim, gdzie będą przedyskutowane i przegłosowane.
Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy Kosakowo uznaje skargę za bezzasadną.

