UCHWAŁA NR XVII/229/21
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Bobrowice
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za zasadną skargę na Wójta Gminy Bobrowice z przyczyn faktycznych i prawnych
wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi jej integralną część.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady zobowiązując go do zawiadomienia
Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła
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Uzasadnienie
W dniu 18 marca 2021 r. Skarżący złożył do Rady Gminy Bobrowice oraz Komisji Skarg, wniosków
i petycji skargę na Wójta Gminy Bobrowice w przedmiocie naruszenia art. 24 pkt 6 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 227 kodeksu postepowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem
spraw określonych w pkt 2, tj. należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest rada
gminy.
W myśl art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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.
Przedmiotowa skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji, która po
dokonaniu analizy na posiedzeniu w dniu 16.04.2021 r. ustaliła, iż Skarżący zarzuca Wójtowi Gminy
Bobrowice, że pozostaje w bezczynności w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na 5 interpelacji
złożonych przez radnych:
-w dniu 30.04.2019 r. - dot. wyłożenia kostką „polbruk” chodnika za remizą strażacką,
-w dniu 10.12.2020 r. - dot. naprawy nawierzchni skrzyżowania, zainstalowania punktu oświetlenia,
naprawy punktów oświetleniowych w m. Bobrowice,
-w dniu 21.12.2020 r. - dot. wykonania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku od
cmentarza w Bobrowicach do mostu nad rzeką Bóbr,
-w dniu 21.12.2020 r. – dot. procesu wykonania remontu drogi gminnej nr 186 obręb Dachów,
-w dniu 22.12.2020 r. - dot. zimowego utrzymania dróg.
Przepis ustawy o samorządzie gminnym, tj. art. 24 ust. 6 i 7 stanowi, że interpelacje i zapytania
składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba
przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi
podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Komisja ustaliła, że na dzień złożenia skargi tj. 18.03.2021 r., Wójt Gminy Bobrowice faktycznie
nie udzielił odpowiedzi na ww. interpelacje, co potwierdza wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej
załączony do skargi. W tym stanie faktycznym to interpelacje i zapytania stanowią podstawowy środek
pozyskania informacji o bieżących sprawach gminy, a taka postawa Wójta Gminy prowadzi do zwiększenia
wpływów takiej korespondencji.
Podsumowując, po analizie dokumentów należy stwierdzić, że skarga radnego jest zasadna, gdyż został
przekroczony 14 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi. Brak odpowiedzi na zapytania i interpelacje
radnych znacząco utrudnia prawidłowe wykonywanie funkcji radnego.
Zobowiązuje się Wójta Gminy do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i ich publikację w BIP oraz
regularnego udzielenia odpowiedzi na kolejne otrzymywane interpelacje i zapytania radnych.
Wobec powyższego skargę uznaje się za zasadną rekomendując swoją ocenę sprawy Radzie Gminy
Bobrowice
Pouczenie:
Zgodnie z art. 238 Kpa poucza się Skarżącego, że w myśl art. 239 Kpa 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.
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