UCHWAŁA NR VI/ 44 /2019
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.
z 2018r. poz. 994 ,1000 , 1349 , 1432 i 2500) w związku z art. 229 pkt.3 , art. 35 § 1 i 3 Kodeksu
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2096 i 6129 ) uchwala się :

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą na działalność Wójta Gminy podpisanej przez Pana XXXXX
XXXXXXXX i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rada
Gminy Wierzbica uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wierzbica zobowiązując
go do przesłania odpowiedzi na złożoną skargę skarżącemu oraz Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kaziemierz Szczęsny

Załącznik do uchwały Nr. VI/44/2019
z dnia 19 marca 2019r.

W dniu 08 lutego 2019 roku r. wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy podpisana
przez Pana XXXXX XXXXXXX który w dacie złożenia skargi pełnił funkcję Sołtysa Wsi
Rzeczków. Skarżący podnosi w niej zarzut przeredagowania nazw zadań zgłoszonych przez
Sołectwo w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2019 rok.
Pismem z dnia 12 lutego 2019 r. skarżący został poinformowany, że skarga będzie
rozpatrywana przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019r.
W toku rozpatrywania skargi, Komisja Skarg Wniosków i Petycji przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające zapoznając się z wyjaśnieniami skarżącego oraz Wójta Gminy
i
pracowników Urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za realizację funduszu sołeckiego .
Zgodnie z art. 2 ust.6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 roku
poz. 301 ze zm. ) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we
wniosku o którym mowa w art. 5 powyższej ustawy są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W opinii RIO Nr. Ra 489.2018 z dnia 10 grudnia 2018r. wskazano, iż z nazwy zadania nie
wynika, że wnioskowane przez Sołectwo zadanie jest zadaniem własnym Gminy.
Dokonana przez Urząd Gminy zmiana nadanych we wniosku zebrania wiejskiego nazw
przedsięwzięć nie wpływa na zmianę zadań , lecz jedynie doprecyzowuje ich nazwy w celu
wykazania, że dotyczą one realizacji ustawowych celów na jakie środki z funduszu sołeckiego mogą
być wydatkowane. Tak dokonana zmiana jest dopuszczalna i uzasadniona.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji po zapoznaniu się ze złożonymi wyjaśnieniami wnioskowała
do Rady Gminy o uznanie skargi za niezasadną.
W celu realizacji zadania „ Uregulowanie granic gminnej drogi w miejscowości Rzeczków
Kolonia między nr posesji 11A i 12” zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców Sołectwa Komisja
wnioskowała o ponowne skierowanie do Starostwa Powiatowego pisma w sprawie sprostowania
powstałego błędu przy tworzeniu map numerycznych i skorygowania przebiegu granicy drogi między
powiatami radomskim i szydłowieckim .
Mając na uwadze wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rada Gminy stosunkiem
głosów 11 -za niezasadnością przy 4- ch głosach wstrzymujących się uznała skargę za bezzasadną.
Zgodnie z art. 238 § 1 K.p.a. pouczam o treści art. 239 § 1 K.p.a., który stanowi, że w przypadku
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

