
                                                                                                                 

UCHWAŁA NR LVI-334-2017 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 25 września 2017 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana  Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257)                                                     

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Henryka Kuska na Wójta Gminy Nędza. 

2. Uzasadnienie uchwały, stanowiące opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie  

rozpatrywanej skargi oraz pouczenie wynikające z przepisu art. 239 kodeksu 

postepowania administracyjnego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący 

jej integralną częścią. 

 

§ 2 

1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nędza. 

2.  Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr LVI-334-2017  

Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 

 

 

W celu zbadania skargi Pana Henryka Kuska na działalność Wójta Gminy Nędza, Komisja Rewizyjna 

odbyła posiedzenie w dniu 20 września 2017 r. w trakcie którego zbadała dokumenty w przedmiotowej 

sprawie oraz wysłuchała pracownika merytorycznego w przedmiocie wniesionej skargi.                                                                                                             

W trakcie posiedzenia Komisja udała się na miejsce o którym mowa w skardze celem dokonania wizji 

lokalnej.                                                                                                                             

W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że: 

1) W dniu 11 sierpnia br. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Pana Henryka Kuska adresowane 

„Rada Gminy Nędza Na ręce przewodniczącego Gerard Przybyła”, którego głównym wątkiem 

jest kwestia własności pasa terenu wzdłuż jego posesji i remontowanej ostatnio nawierzchni 

ulicy Powstańców Śląskich w Babicach.                    W związku z brakiem jednoznacznego 

określenia pisma, czy ma ono charakter skargi, Pan Przewodniczący Rady Gminy przekazał 

pismo do Urzędu – pracownika merytorycznego, celem rozpoznania sprawy i udzielenia 

odpowiedzi w terminie do 15 września br. Jednocześnie Pan Przewodniczący zwrócił się do 

Pana Henryka Kuski                   o doprecyzowanie charakteru swego pisma czy ma ono charakter 

skargi na działalność Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

tego pisma. 

2) W dniu 28 sierpnia br. wpłynęła do Urzędu Gminy odpowiedź Pana Henryka Kuski w której 

stwierdza, że jego wcześniejsze pismo jest skargą. 

3) Pracownik merytoryczny wystosował pismo ID.720.126.2017 datowane na dzień 7 wrzesień br. 

do Pana Henryka Kuski w którym ustosunkowuje się do złożonego na ręce Przewodniczącego 

pisma. 

4) W związku z tym, że Pan H. Kuska jednoznacznie określił swoje pismo skargą na Wójta Gminy 

zasadnym okazało się jej rozpoznanie przez Komisję Rewizyjną i wypracowanie wniosku oraz 

przedłożenie Radzie Gminy Nędza. 

5) Po przeanalizowaniu całej korespondencji jaka toczyła się między Panem Henrykiem Kuska a 

Urzędem Gminy Nędza a dotyczącej remontowanej drogi na ulicy Powstańców Śląskich w 

Babicach ( w szczególności wzdłuż jego posesji) nie dopatrzono się uchybień ze strony Urzędu, 

którym kieruje Pani Wójt, a które dotyczyłoby realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi na  

ul. Powstańców Śląskich w Babicach”. 

6) Ponieważ przedmiotem skargi w świetle art. 227 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego „może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań 

przez właściwe organy” a w tym przypadku przez Wójta Gminy, Komisja Rewizyjna nie 

dopatrzyła się w przeanalizowanej sytuacji znamion skargi. 

7) W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Gminy Nędza o uznanie skargi 

za bezzasadną. 

Pouczenie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego: 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


