
 

UCHWAŁA NR  XXXV/228/2020 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo  

 

 

        Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3 oraz art. 238 § 

1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. Zz.) 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę z dnia 4 czerwca 2020 roku radnego Gminy 

Kosakowo Marcina Buchna na działalność Wójta Gminy Kosakowo, z przyczyn wskazanych 

w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, zobowiązując 

Przewodniczącego do powiadomienia Skarżącego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową              

w Gdańsku o sposobie załatwienia skargi.   

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       

 

Wnioskodawca: 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Kosakowo 

     

                    

 

 

 

 



 

         Załącznik do Uchwały Nr XXXV/228/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kosakowo w dniu 15 czerwca 2020 r. 

rozpatrywała skargę z dnia 4 czerwca 2020 roku radnego Gminy Kosakowo Marcina Buchna 

na Wójta Gminy Kosakowo. 

Podnieść należy, że przedmiotowa skarga została złożona przez radnego Marcina Buchna             

w dniu 8 czerwca 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku a ta pismem              

z dnia 9 czerwca 2020 roku (data wpływu 11 czerwca 2020 roku) przekazała skargę zgodnie   

z właściwością. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w piśmie przewodnim 

do Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Pana Andrzeja Śliwińskiego wskazała,                       

iż „mając na uwadze, iż zarzuty postawione w w/w skardze mogą mieć znaczenie w procesie 

wydawania przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku opinii               

w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2020 roku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo 

za rok 2019, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy             

oraz poinformowanie tut. Izby o sposobie załatwienia w/w skargi w terminie do dnia                      

16 czerwca 2020 roku” 

Z tego powodu rozpatrzenie skargi odbyło się na sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek      

co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy Kosakowo. 

Skarga została przekazana Wójtowi Gminy Kosakowo Panu Marcinowi Majek oraz Komisji 

Rewizyjnej, celem zapoznania się i udzielenie pisemnej odpowiedzi na zarzuty skargi. 

Komisja zapoznała się ze skargą w części dotyczącej zarzutów skierowanych pod adresem 

Wójta Gminy i zawartą w niej argumentacją strony skarżącej oraz wyjaśnieniami Wójta 

Gminy Kosakowo złożonymi na piśmie jak i dodatkowymi wyjaśnieniami udzielonymi                   

na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dniu 15 czerwca 2020 roku przez Wójta 

Gminy Kosakowo Pana Marcina Majek. 

Po analizie zarzutów i pisemnego wyjaśnienia Wójta Gminy Kosakowo z dnia 14 czerwca 

2020 roku oraz dodatkowych informacji udzielonych przez Wójta na posiedzeniu, Komisja 

dwoma głosami „za” i dwoma głosami „przeciw” nie uznała skargi za zasadną. Szczegółowe 

uzasadnienie zawierają wyjaśnienia Wójta Gminy Kosakowo, stanowiące załącznik              

do niniejszej uchwały.  

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o uznanie                       

ww. skargi za bezzasadną przez Radę Gminy Kosakowo.  

Zgodnie z treścią art.237.§1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) „Organ właściwy do załatwienia 

skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 

miesiąca.” „§3.Osposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego” 


