
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ……../2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 30 października 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy  

 

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

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 1. Pismo z dnia 31 maja 2019 r. dotyczące współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy 

kwalifikuje się jako skargę na działalność Wójta Gminy. 

2. Skargę o której mowa w § 1. ust. 1. uznaje się za zasadną. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia skarżącego o sposobie 

załatwienia niniejszej skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



PROJEKT 

 

UZASADNIENIE 

Do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 5 czerwca 2019 r. wpłynęło pismo z dnia 31 maja 2019 r. 

zatytułowane „Skarga na złą jakość współpracy Wójta z Radą 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  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rada Gminy.  

Zajęcie stanowiska w sprawie zarzutów podniesionych w przedmiotowej skardze wymagało 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z § 89a. 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 ze zm.) rozpatrzeniem skierowanych do Rady skarg dotyczących 

zadań lub działalności Wójta Gminy zajmuje się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Po analizie treści wystąpienia, zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy w przedmiotowej 

sprawie oraz wysłuchaniu wyjaśnień skarżącego ustalono, co następuje: 

 - zgodnie z art. 227. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.): „Przedmiotem skargi może być w szczególności 

zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, 

naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw.”. 

- zarzuty podniesione w piśmie dotyczyły m.in. sprawności komunikacji pomiędzy Wójtem Gminy  

i Radnymi, późnego przesyłania materiałów będących przedmiotem obrad Komisji Rady Gminy  

Żabia Wola oraz oczekiwania szybkiego podejmowania decyzji przez Radnych Gminy. 

- w myśl postanowień Statutu Gminy Żabia Wola: „§ 20 Obsługę Rady i jej organów zapewnia 

Wójt.”, „§ 65. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego organizację i zasady 

funkcjonowania określa w regulaminie organizacyjnym nadanym w drodze zarządzenia”. 

- zgodnie z § 23. ust. 4 w/w Statutu: „O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji  

wraz z projektami uchwał powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.(...)”. 

Termin przekazania Radnym Gminy Żabia Wola projektów uchwał będących przedmiotem  

obrad Sesji Rady Gminy Żabia Wola był niejednokrotnie przekraczany, z uwagi na powyższe 

przedmiotową skargę należy uznać za zasadną.  

Rekomenduje się, by w przyszłości Wójt Gminy dołożył wszelkich starań, by poprawić 

komunikację z Radnymi Gminy, zaś materiały na posiedzenia Rady Gminy i jej Komisji były 

przekazywane w możliwie najszybszym terminie. 

 

 

 


