Uchwała Nr XLVIII/338/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 stycznia 2021 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 ze 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
A.J. z dnia 27 grudnia 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 ze skargą sygn. 12 692/2020 z dnia
27 grudnia 2020 r. ustaliła przedmiot skargi, który dotyczy:
- bierności i bezczynności Wójta Gminy w realizacji wniosku o udostępnienie rachunków
i umów dotyczących wydatkowania środków finansowych przez Sołtys Suchego Dworu.
Po zapoznaniu się z przedmiotem skargi oraz stanowiskiem Wójta Gminy wyrażonym w piśmie
Nr 8/2021 z dnia 18.01. 2021 roku ustaliła, że skarżący wniósł o udostępnienie informacji
w postaci wglądu w rachunki i faktury z trzech ostatnich lat, dotyczące spraw sołeckich
miejscowości Suchy Dwór. Szeroki zakres żądania wskazał, że wnoszący podanie w istocie
żąda udostępnienia mu informacji publicznej przetworzonej, ponieważ wyodrębnienie
dokumentów zaangażuje pracowników m.in. Referatu ds. Finansowo- Budżetowego
i Kancelarii Wójta.
Wnioskodawca został dwukrotnie wezwany do uzasadnienia swojego żądania -pismem w dniu
19.10.2020 r. oraz 04.11.2020 r. W W przesłanej odpowiedzi znalazły się przede wszystkim
uwagi dotyczące bieżących spraw Gminy oraz wątków życia osobistego Sołtys Suchego
Dworu.
Wójt Gmin informował wnioskodawcę, że rozliczenia finansowe funduszu sołeckiego
i rezerwy soleckiej Suchego Dworu przedstawione są w protokole z zebrań wiejskich
zamieszczonych na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (z opóźnieniem
wynikającym z trudności kadrowych i organizacyjnych zamieszczono ostatni protokół
z października 2020 r.).
W piśmie Wójt Gminy opisał również system kontroli finansowej w Urzędzie Gminy dotyczący
wszystkich dokumentów księgowych, w tym dotyczących wydatków miejscowości Suchy
Dwór.
W opinii podmiotu zobowiązanego nie wykazano w korespondencji szczególnie istotnego
interesu publicznego i w związku z tym Wójt Gminy Kosakowo wydał w tej sprawie decyzję
odmowną.
Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.

