
UCHWAŁA NR XLII/221/2018
RADY GMINY ŁONIÓW

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łoniów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) , w związku art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,poz.1257.) po rozpatrzeniu skargi z dnia 
21 listopada 2017 roku na działalność Wójta Gminy Łoniów, złożonej przez Państwa K. i P. O - Rada Gminy 
Łoniów

u c h w a l a co następuje:

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Łoniów złożonej przez Państwa K. i P. O. i zapoznaniu 
się z zawartymi w niej zarzutami, Rada Gminy Łoniów uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. 

Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Łoniów  do powiadomienia skarżących o sposobie 
załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 21 listopada 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Łoniów wpłynęła skarga Państwa K. i P. O.
na działalność Wójta Gminy Łoniów. Przewodniczący Rady Gminy przedłożył skargę do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2017 roku.

Jednocześnie Państwo K. i P. O  pismem z dnia 19 grudnia 2017 roku zostali powiadomieni iż skarga
nie zostanie załatwiona w terminie, ponieważ Komisja Rewizyjna jest w toku badania zasadności
przedmiotowej skargi oraz, że skarga zostanie załatwiona nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 11 grudnia 2017 roku, 4 styczeń 2018 roku i 12 styczeń
2018 roku wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy Łoniów, Sekretarza Gminy, pracowników Urzędu Gminy
dotyczących zarzutów podniesionych w skardze oraz przeprowadziła wizję lokalną w terenie.

Rada Gminy Łoniów w oparciu o ustalenia Komisji Rewizyjnej, która wysłuchała wyjaśnień wyżej
wymienionych osób stwierdza co następuje:

Ze względu na brak zgody właściciela posesji nr.138 na wejście na jego działkę nie można było wykonać
podłączenia do sieci kanalizacyjnej posesji Państwa K.i P. O. celem odprowadzenia z niej ścieków.

Ze strony Gminy wielokrotnie podejmowane były próby rozmów z właścicielem działki nr. w celu
załatwienia istniejącego problemu, które to rozmowy nie dawały pozytywnego efektu.
Podobny rezultat miały próby rozmów Komisji Rewizyjnej podczas wizji lokalnej na w/w działce.

Z udzielonych wyjaśnień Komisja Rewizyjna stwierdza, że Gmina poczyniła kroki zmierzające do
czasowego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zmierzające do podłączenia Państwa K.i P. O.
do sieci kanalizacyjnej a tym samym pozytywnego załatwienia sprawy.

Analizując powyższe, brak jest podstaw do twierdzenia o bezczynności Wójta.

Mając powyższe na uwadze , Rada Gminy Łoniów stwierdza, iż skarga Państwa K.i P. O. jest niezasadna.

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U.z
2017 r., poz. 1257) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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