
Uchwała Nr XL/265/2020 

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 17 sierpnia 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 Rady Gminy Kosakowo w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

rozpatrywała skargi złożone przez p. R.K dotyczące m.in. nie uwzględnienia nasadzeń                        

wg „wzoru” wnioskodawcy drzew przy tzw. rowie krótkim oraz braku zabezpieczenia drzew 

„Mściwoja” i „Świętopełka”, stanowiących pomniki przyrody.  

Skarżący wielokrotnie składał do urzędu gminy pisma, na które udzielono wyczerpujących 

odpowiedzi przez właściwe referaty, w tym przez Z-cę Kierownika Referatu ds. Zarządu Dróg 

i Zieleni. Dotyczy ona zakresu nasadzeń drzew typu brzoza oraz sprawowanej opieki 

dotyczącej Pomników Przyrody w Mechelinkach – jesionów wyniosłych ,,Mściwoj”                               

i ,,Świętopełk”. 

Uwzględniając przedłożone przez zainteresowanego wnioski dokonano nasadzeń pięciu drzew 

z gatunku Brzoza brodawkowata wzdłuż krótkiego rowu odwadniającego zlokalizowanego 

prostopadle do ul. Koralowej w miejscowości Rewa. Stanowią one uzupełnienie wcześniej 

istniejących nasadzeń. Drzewa posadzono w rozstawie co 250 cm.  Zabezpieczono je zgodnie 

ze sztuką ogrodniczą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, aby nie dewastować 

istniejącej infrastruktury regulującej gospodarkę wodną. 

W kwestii zabezpieczenia dwóch jesionów stanowiących Pomniki Przyrody podejmowane są 

przez pracowników urzędu działania mające na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, 

podlegające na cyklicznych   przeglądach pod kątem zdrowotności, występowania zmian w 

masie korony, uszkodzeń w obrębie podstawy i na pniu, występowania na nich lub w ich 

otoczeniu gatunków inwazyjnych lub chronionych. Przedmiotowe jesiony otoczone są należną 

im opieką. 

Mając na względzie formułowane zarzuty i wnioski oraz stawiane przez zainteresowanego 

pytania należy rozpatrzeć pismo jako skargę na Wójta Gminy, gdyż Wójt jest organem 

administracji publicznej i w jego imieniu dany urzędnik występuje oraz go reprezentuje. 

Skarga została wniesiona w trybie postępowania skargowego, które uregulowane jest                             

w Kodeksie postępowania administracyjnego. Podstawę prawną skargi stanowi przepis art. 227 

k.p.a. zgodnie z którym przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie                                 

lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, 

naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw. 

Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy Kosakowo uznaje skargę za bezzasadną. 


