
PROJEKT  

 

UCHWAŁA Nr …../XXVII/2017 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 13 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działania Wójta Gminy 

 

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 tj. ze zm.) oraz § 73 Statutu Gminy Żabia Wola stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 39/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r.  

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 września 

2016 r., poz. 8420) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tj. ze zm.) Rada Gminy 

Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Skargę XXXXXXXXXXXX z dnia 6 kwietnia 2017 r. dotyczącą zagadnień związanych  

z realizacją zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży przekazuje się do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Żabia Wola celem przeprowadzenia postępowania kontrolnego. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

Żabia Wola. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



PROJEKT  

 

UZASADNIENIE 

Do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 26 maja wpłynęło pismo Prezesa Regionalnej  

Izby Obrachunkowej w Warszawie znak: WK.052.37.2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie 

przekazania skargi złożonej przez XXXXXXXXXXXX, za pośrednictwem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej (pismo znak: DSWM-WA.350.81.2017.AWŁ z dnia 16 maja 2017 r.), 

dotyczącej zagadnień związanych z realizacją zadań oświatowych wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 tj. ze zm.) wykonanie budżetu, w tym 

prawo dokonywania wydatków budżetowych przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy.  

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy jest zgodnie  

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tj. ze zm.) Rada Gminy.  

Zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów podniesionych w przedmiotowej skardze wymaga 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z § 73 Statutu Gminy Żabia Wola 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 39/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 września 2016 r., poz. 8420) Komisja Rewizyjna wykonuje 

inne zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy w zakresie i w formach wskazanym  

w uchwałach Rady. 

Z uwagi na powyższe Rada Gminy przekazuje skargę do Komisji Rewizyjnej celem 

przeprowadzenia postępowania kontrolnego oraz wydania opinii w powyższej sprawie.  


