
UCHWAŁA NR 353/XLVII/2022 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2022 r. poz.559 z poźn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z poźn. zm) Rada Gminy Małkinia Górna uchwała, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z ponownym złożeniem skargi przez panią A.G. na działalność Wójta Gminy Małkinia 
Górna bez wskazania nowych okoliczności i dowodów, podtrzymuje się rozstrzygnięcie wyrażone w uchwale nr 
111/XII/2019  Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Małkinia Górna.  

2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Uzasadnienie 

Uchwałą nr 111/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. uznano za bezzasadną 
skargę pani A.G. z dnia 11 lipca 2019 r. dotyczącą nieprawidłowości w działaniu wójta w związku 
z zatrudnieniem pracowników  w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej. 

W dniu 08 grudnia 2022 r. do Rady Gminy Małkinia Górna została przekazana przez Wojewodę 
Mazowieckiego kolejna skarga pani A.G. dotycząca zatrudniania pracowników w Przedszkolu Samorządowym 
w Małkini Górnej. 

Ponownie złożona skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 20 
grudnia 2022 r. W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że Skarżąca 
nie wskazała żadnych nowych okoliczności na poparcie zarzutów podniesionych w skardze. 

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2022 r. poz.2000 ze zm.) 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. 

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Małkinia Górna podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone 
w uchwale nr 111/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna, a w aktach sprawy dokonana zostanie adnotacja 
o ponownym rozpatrzeniu skargi, bez zawiadamiania Skarżącej. 
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