
UCHWAŁA NR 333/XLV/2022 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zakłócania prawa do spoczynku w porze nocnej 

Na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu skargi X. X. dotyczącej zakłócania prawa do 
spoczynku w porze nocnej przez sołtysa sołectwa Małkinia Górna III, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę X.X. dotyczącą zakłócania prawa do spoczynku w porze nocnej przez sołtysa 
sołectwa Małkinia Górna III, 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 11 października 2022 r. wpłynęło do Wójta Gminy Małkinia Górna oraz Rady Gminy Małkinia 
Górna pismo mieszkańca gminy Małkinia Górna w sprawie zakłócania prawa do spoczynku w porze nocnej 
przez sołtysa sołectwa Małkinia Górna III. Przewodniczący Rady Gminy zakwalifikował pismo jako skargę 
i przekazał je do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizowała pismo na posiedzeniu w dniu 26 października 2022 r. 
Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z treścią skargi, dokonała jej analizy, wysłuchała wyjaśnień 
złożonych przez sołtysa. 

Dokonując wnikliwej oceny zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji uznała, że skarga nie dotyczyła naruszenia obowiązków i uprawnień sołtysa wynikających ze Statutu 
Sołectwa Małkinia Górna III. Zachowania opisane przez skarżącego opisują spór sąsiedzki, a Rada Gminy 
nie posiada kompetencji do rozwiązywania sąsiedzkich konfliktów, stąd też uznała skargę za bezzasadną. 

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
uznaje skargę za bezzasadną. 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 k.p.a., 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 podtrzymywać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania Skarżącego.  
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