Projekt nr 2
Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia ……………..
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2096)
Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana R.Z. z dnia 3 stycznia 2020 r. na działalność
Wójta Gminy Jedlińsk.
§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi, zawiera załącznik do
uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk do zawiadomienia
Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Łukasz Kurek

Załącznik
do uchwały Nr …../……/2019
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia ……………… 2020r.

Uzasadnienie
Dnia 3 stycznia 2020 r. do Urzędu Gminy w Jedlińsku, wpłynęła skarga Pana R.Z.
w której kwestionował on działalność Wójta Gminy Jedlińsk.
Zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi
na działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje
składane przez obywateli, w tym celu powołuje się komisję skarg, wniosków i petycji.
Rada Gminy Jedlińsk w dniu 19 listopada 2018 r. podjęła Uchwałę Nr I/4/2018
w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jedlińsk.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie w dniu 24 stycznia 2020 r.,
na którym to zapoznano się z treścią skargi oraz z zebranym materiałem dowodowym
zgromadzonym w sprawie. Komisja w wydanej przez siebie opinii stwierdziła, że skarga
nie zasługuje na uwzględnienie. Zarzuty skargi sformułowane w stosunku do Wójta
Gminy Jedlińsk dotyczą, zdaniem Skarżącego, nieprawidłowego doradztwa oraz
narażenia na niepotrzebne koszty. Z powyższym nie można się jednak zgodzić, gdyż
zgodnie ze stanowiskiem Wójta powyższe okoliczności nie miały miejsca, a poniesione
przez Stronę opłaty na rzecz Gminy zostaną Skarżącemu zwrócone.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Jedlińsk
również uznaje skargę za bezzasadną, a ustalenia opinii podziela w całości.
Z tych też względów, skargę należy uznać za bezzasadną.

