
UCHWAŁA NR 53/VII/15
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie skargi Pana Rafała Dobosza na Wójta Gminy Poczesna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Skargę Pana Rafała Dobosza na Wójta Gminy Poczesna uznaje się za bezzasadną z przyczyn podanych 
w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, która poinformuje skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

mgr Eulalia Błaszak
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                                                                                                                           Załącznik do Uchwały 

                                                                                                                           Rady Gminy Poczesna  

                                                                                                                           Nr  53/VII/15                                                                                                                         

                                                                                                                           z dnia 26 marca 2015r 

 

Stanowisko Rady Gminy Poczesna  

w sprawie skargi Rafała Dobosza na Wójta Gminy Poczesna. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie w dniu 9 marca 2015 roku przekazało 

zgodnie z właściwością skargę Rafała Dobosza w przedmiocie braku  odpowiedzi Wójta na 

jego pismo dotyczące rozliczenia funduszu sołeckiego za 2014 rok. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało się za niewłaściwe do rozpatrzenia sprawy, 

bowiem do jego kompetencji należy rozpatrywanie zażaleń na przewlekłe prowadzenie 

postępowania przez organy jednostek samorządu terytorialnego, ale w sprawach 

administracyjnych. Sprawa przedstawiona przez skarżącego Rafała Dobosza nie należy do 

spraw administracyjnych załatwianych w drodze decyzji, a więc jego pismo winno być 

potraktowane jako skarga na Wójta, której rozpatrzenie należy do właściwości Rady Gminy. 

Skarżący zarzucił Wójtowi, iż nie udzielił mu odpowiedzi na jego pismo z dnia 15 grudnia 

2014 roku ( wpływ do Urzędu Gminy Poczesna w dniu 17 grudnia 2014 roku) w sprawie 

remontu pomieszczeń po byłej poczcie przy ul. Strażackiej oraz rozliczenia funduszu 

sołeckiego celem uzyskania zwrotu 30% wydatkowanej kwoty. 

Powyższy zarzut okazał się bezzasadny bowiem pismem z dnia 22 grudnia 2014 roku 

(przedłożono Radzie Gminy dowód wysłania) Wójt Gminy udzielił skarżącemu odpowiedzi. 
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