Uchwała Nr XL/273/2020
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Sołtys Wsi Dwór

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 późń. 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 oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)w związku
ze Statutem Sołectwa Suchy Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy
Kosakowo Nr XXXIV/67/2005
po rozpatrzeniu skargi Pana A. J. z dnia 20 lipca 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy
Kosakowo - 31 lipca 2020 r.) na działalność Sołtys Wsi Suchy Dwór
Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co następuje:
§1
Uznaje się skargę na Sołtys Wsi Suchy Dwór 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 Rady Gminy Kosakowo po zapoznaniu się z pismem pana
A.J. ustaliła przedmiot skargi, który dotyczy:
- braku odpowiedzi na składane wnioski o dostęp do adresów e-mail oraz numerów
kontaktowych do członków Rady Sołeckiej Suchego Dworu.
Powołując się na złożone w odpowiedzi na skargę pisma przez Wójta, Przewodniczącego Rady
Gminy oraz Sołtysa sołectwa Suchy Dwór ustalono:
Wójt Gminy w odpowiedzi na pismo informuje, iż Skarżący został powiadomiony, że jego
wiadomość kierowana do Wójta Gminy przesłana drogą e-mail, zgodnie z właściwością
przekazana została Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo oraz Sołtys wsi Suchy. Ponadto
poinformował, iż w bieżącym roku w Urzędzie Gminy Kosakowo nie zarejestrowano
od Skarżącego żadnej skargi.
Natomiast Przewodniczący Rady Gminy udzielił informacji, że otrzymane od Skarżącego
w dniu 30.06.2020 roku e-maile nie zawierały żadnego wniosku, ani konkretnego zapytania
do Jego osoby. Przesłane wiadomości miały w jego ocenie charakter informacyjny. Skarżący
wysłał pismo przewodnie w którym opisał Swoje relacje z Panią Sołtys. Kolejne wiadomości
to zapis wiadomości e-mail we wcześniej opisanych kwestiach, bez żadnej dodatkowej
adnotacji. Stąd też całość została odebrana jako informacja tzw.,,do wiadomości”.
Wyjaśnienie Pani Sołtys sołectwa Suchy Dwór zawiera informację, iż wielokrotnie udzielała
skarżącemu odpowiedzi na składane zapytania osobiście podczas spotkań jak i telefonicznie.
Nie jest zgodne z prawdą, że Skarżący nie otrzymał odpowiedzi na swoje wnioski.
Pani Sołtys sołectwa Suchy Dwór zaznaczyła ponadto, iż w przypadku udostępnienia danych
kontaktowych członków rady sołeckiej, po rozmowie z Wójtem Gminy Kosakowo oraz
Sekretarz Gminy – w Biuletynie Gminnym nr 6 z czerwca ukazała się informacja dotycząca
Rady Sołeckiej sołectwa Suchy Dwór.
Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy Kosakowo uznaje skargę za bezzasadną.

