
UCHWAŁA NR 31/V/2019
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu skargi B.Z. na działalność Wójta 
Gminy Małkinia Górna, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę B.Z. na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan
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UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2018 r. do Urzędu Gminy Małkini Górnej wpłynęła skarga na bezczynność

Wójta Gminy, z której wynika, iż udzielono Skarżącej opóźnionej oraz - w jej ocenie - częściowej

odpowiedzi na zadane przez nią pytania. W aktach znalazły się wiadomości mailowe skarżącej jak

również pisma, jakie były kierowane do niej.

Analiza dokumentacji zgromadzonej w sprawie doprowadza do wniosków, iż wszelkie

czynności podjęte przez Wójta Gminy Małkinia Górna nie są sprzeczne z obowiązującymi

przepisami prawa i jako takie nie naruszają w żadnej mierze interesów składającego skargę.

Rada Gminy Małkinia Górna analizując stan faktyczny nie dopatrzyła się uchybienia

terminowości przesyłanej odpowiedzi, ponieważ na zapytanie, które wpłynęło w dniu

13 grudnia 2018 r., udzielono odpowiedzi w dnia 7 stycznia 2019r. Ocena treści pism jest także

odmienna od tej dokonanej przez Skarżącą. W ocenie Rady Gminy informacje są merytoryczne,

konkretne i udzielają odpowiedzi na poruszone przez nią kwestię. Natomiast nie można czynić

zarzutu Wójtowi Gminy z niezadowolenia co do szczegółowości pisma, jakiej oczekiwałaby strona

pytająca. W tym zakresie jest to ocena bardzo indywidualna i nie skutkująca uznaniem skargi za

zasadną. Należy też zauważyć, iż odpowiedzi na niektóre kwestie zawarte w piśmie Skarżącej

otrzymała Skarżąca już wcześniej, w piśmie z dnia 25 września 2018 r., będącego odpowiedzią na

jej pismo z 5 września 2018 r.

Analizując stan faktyczny należy dojść do uzasadnionego w materiale dowodowym

wniosku, iż Wójt Gminy Małkinia Górna nie dopuścił się bezczynności w swoim postępowaniu.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Wójt w swojej postawie dąży do wykonania ciążących na nim

obowiązków. Nie znaleziono uchybień w procedowaniu, jak również nie doszukano się celowego

i świadomego działania na szkodę skarżącej. Dlatego też Rada Gminy nie widzi podstaw do

uwzględnienia skargi w powyższym zakresie.

Mając na uwadze fakt, iż Wójt Gminy Małkinia Górna działał na zasadach i w granicach

prawa, Rada Gminy uznała skargę za nieuzasadnioną.
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