
UCHWAŁA NR XXXIII/202/2013
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm. / oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / uchwala się, co następuje : 

§ 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona przez mieszkańców wsi Rzegocin jest bezzasadna z przyczyn 
przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Przedmiotową uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uzasadnienie
Pismem Znak: WK-060-556/2013 z dnia 6 lutego 2013r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przekazała na 
adres Rady Gminy w Nowym Korczynie, do wykorzystania służbowego, skargę mieszkańców wsi Rzegocin na 
bezczynność Wójta Gminy, jaką otrzymała za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego. Przedmiotowa skarga 
dotyczy nieodpowiedniego traktowania wsi Rzegocin, która w ostatnich dwóch latach, zdaniem skarżących, nie 
otrzymała ze środków budżetu gminy żadnej pomocy, winiąc za ten stan rzeczy Wójta Gminy. Zgodnie z art. 229 
ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta jest Rada Gminy. W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, 
iż w latach 2011-2012 w sołectwie Rzegocin wykonano następujące prace :  pogłębiono rów melioracyjny 
w kierunku miejscowości Badrzychowice,  wyremontowano część drogi w kierunku Badrzychowic,  pogłębiono 
rów melioracyjny przy drodze w kierunku lasu oraz wykonano przepust do rowu melioracyjnego. Ponadto, 
corocznie z budżetu gminy pokrywane są koszty zimowego utrzymania dróg oraz oświetlenia ulicznego w tej 
miejscowości. Podkreślić należy, iż na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy, natomiast zgodnie z art. 26 ust. 
1 cytowanej ustawy organem wykonawczym jest Wójt. Przyjęty przez Radę Gminy budżet zarówno na 2011 jak 
i na 2012 rok, a także inne uchwały nie przewidywały do realizacji żadnych inwestycji czy też innych zadań 
w sołectwie Rzegocin, których Wójt , jako organ wykonawczy, nie zrealizował. Nadmienić należy również, iż 
Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy środków na fundusz sołecki, więc trudno mówić o jego 
nieprawidłowym wykorzystaniu w sołectwie Rzegocin, co zarzucają skarżący. Wójt Gminy, zgodnie z art. 30 
ustawy o samorządzie gminnym wykonuje uchwały Rady Gminy i jej zadania określone przepisami prawa. W toku 
rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu Rady, przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, 
które nie potwierdziło zasadności zarzutów określonych w skardze. W tych okolicznościach przedmiotową skargę 
należy uznać za bezzasadną. Poucza się jednocześnie skarżącego o treści art. 239 § 1 k.p.a. zgodnie z którym: ¨ 
W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia 
skarżącego. 
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