
UCHWAŁA NR XVI/85/2020 
RADY GMINY GRABOWIEC 

z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grabowiec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Rada Gminy Grabowiec, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

uchwala, co następuje 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Pana Cezarego Lipiaka z dnia 3 czerwca 2020 roku na 
działalność Wójta Gminy Grabowiec, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Grabowiec do powiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Elżbieta Czata 
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UZASADNIENIE

W dniu 03.06.2020 r. wpłynęło do Rady Gminy Grabowiec pismo Pana Cezarego Lipiaka, zwanego dalej

Skarżącym, stanowiące skargę. Przedmiotem tej skargi są zarzuty wobec Wójta Gminy Grabowiec

dotyczące kradzieży przez Wójta materiałów budowlanych i dewastacji ogrodzenia znajdujących się na

posesji należącej do skarżącego. W treści skargi Skarżący podniósł także niekulturalne zachowanie i

niewłaściwe traktowanie go przez pracownika Urzędu Gminy w Grabowcu. Skarżący nie przedstawił

żadnych bliższych informacji dotyczących przedstawionych w skardze zarzutów.

Jak wynika z treści art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta  (burmistrza

lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych

w pkt. 2 jest rada gminy. Mając na względzie powyższe Rada Gminy Grabowiec przystąpiła do rozpoznania

przedmiotowej skargi. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie, Przewodniczący Rady Gminy przyjął

skargę i nadał jej bieg, poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego polegającego na dokładnym

zbadaniu zarzutów przedstawionych w skardze oraz do sporządzenia uzasadnienia uwzględniającego

stanowisko komisji Skarg, Wniosków i Petycji, co do jej zasadności.

W ocenie Rady Gminy po dokładnym przeanalizowaniu dokumentów, którymi dysponowała Komisja oraz

wysłuchaniu Wójta Gminy Grabowiec nie stwierdzono naruszenia prawa przez Wójta Gminy Grabowiec.

Zarzuty dotyczące kradzieży materiałów budowlanych i dewastacji ogrodzenia nie znalazły potwierdzenia.

Rada Gminy Grabowiec uznaje podniesiony zarzut za bezzasadny.

Rada Gminy nie jest uprawniona do rozpatrywania skarg na pracowników Urzędu Gminy, ponieważ na

mocy artykułu 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Rada Gminy jest organem właściwym

do rozpatrzenia skarg na Wójta i Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

Z uwagi zatem na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy

Grabowiec uznaje skargę za bezzasadną.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
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