Uchwała Nr XLVIII/339/2021
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 zasadną.
§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:
- bezczynności Wójta Gminy skutkująca brakiem odpowiedzi na wniosek z dnia
28 października 2020 roku dotyczący upublicznienia i przesłania skarżącemu protokołu
z zebrania wiejskiego, które odbyło się 19 października 2020 r.
Po zapoznaniu się z przedmiotem skargi oraz stanowiskiem Wójta Gminy wyrażonym w piśmie
nr 7/2021 z dnia 18.01 2021 r. zawierającym wyjaśnienie spowodowanego opóźnienia
w publikacji protokołu z zebrania wiejskiego w Suchym Dworze wynikającego z czasowych
trudności kadrowych i organizacyjnych będących skutkiem wysokiej liczby zachorowań
na COVID 19 wśród pracowników Urzędu Gminy i ustaliła co następuje:
wniosek z dnia 28.11. 2020 r na dzień pisanej skargi w dniu 27 grudnia 2020 i rozpatrywanej
w dniu 05. 01.2021 r. nie został załatwiony w terminie określonym w art, 35 kpa
oraz nie zastosowano art. 36 par.1 kpa o obowiązku zawiadomienia o przyczynie zwłoki
w załatwieniu sprawy.
Mając na względzie poczynione ustalenia, należy stwierdzić, iż zarzuty przedstawione w
skardze są zasadne. Biorąc pod uwagę fakt, iż sprawie nadano bieg i została ona załatwiona
przez Wójta Gminy Kosakowo, brak jest konieczności podejmowania dalszych działań.

