
Uchwała Nr XL/266/2020 

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. pracowników urzędu gminy: Z-cy Kierownika Referatu 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Sekretarz Urzędu Gmin, utrzymania               

w należytej czystości wiat oraz terenu wokół przystanków na trasie Rewa - Pogórze.  

Zgodnie z zawartą umową, usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kosakowo, w tym utrzymanie czystości wiat przystankowych realizuje Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych PEKO Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 44, 81 -198 Kosakowo. 

Zgodnie z powyższą umową oraz przedłożonym stanowiskiem Z- cy Wójta w  2020 roku przewidziano 

dwukrotne kompleksowe mycie wszystkich wiat przystankowych. Pierwsze z nich przeprowadzone 

zostały w maju br, natomiast kolejne przewidziane są w październiku oraz w zależności od potrzeb po 

zgłoszeniu przez zamawiającego. 

Ponadto Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO  w zależności od potrzeb, na bieżąco realizuje  

interwencyjne prace porządkowe  w obrębie wiat przystankowych. 

Dodatkowo, z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID – 19 

przeprowadzona została dezynfekcja, którą objęto wszystkie wiaty przystankowe na terenie gminy. 

Zadanie objęło mycie całych konstrukcji wiat oraz peronów przystankowych. 

O podjętych przez pracowników czynnościach został skarżący poinformowany pismem 

ROŚ.7021.1.15.2020 EK z dnia 6 lipca 2020 r. 

Przedstawione powyżej argumenty nie potwierdzają zarzutu ,,mataczenia” i ,,braku panowania’ przez 

pracowników urzędu gminy w sprawach związanych z utrzymaniem w czystości wiat oraz przystanków 

na trasie Rewa – Pogórze. 

Mając na względzie formułowane zarzuty i wnioski dotyczące właściwego utrzymania w czystości wiat 

przystankowych oraz odpowiedniego porządku wokół tych obiektów, 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. 

Zgodnie z właściwością art. 229 pkt. 3 k.p.a, organem właściwym do rozpatrzenia skargi na Wójta  

Gminy Kosakowo jest Rada Gminy Kosakowo. Poza tym należy wskazać, że kompetencja rady gminy 

w tym zakresie wynika także z art. 18b ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem prawa ,, Rada gminy rozpatruje 

skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez 

obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji”.    

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


