
UCHWAŁA NR 280/XXXII/17
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie skargi 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz.1257)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Zająć stanowiska w sprawie skargi Pana H.K.1) na Wojta Gminy Poczesna  jak 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.

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Lidia Kaźmierczak

1) dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane ( art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do 
informacji publicznej - Dz.U z 2016r poz.1764 w zw. z art. 26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych - Dz.U.2016r poz.922
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Załącznik do Uchwały Nr 280/XXXII/17

Rady Gminy Poczesna

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Stanowisko Rady Gminy Poczesna w sprawie skargi  na działalność Wójta Gminy.

W dniu 30 października do Rady Gminy Poczesna za pośrednictwem Wojewody Śląskiego wpłynęła skarga Pana H. K.1) 
na działalność Wójta.
Skarga dotyczyła nieudzielenia  skarżącemu  informacji dotyczącej pobudowanej  pętli autobusowej przy Szkole 
Podstawowej  w Nieradzie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że odpowiedź na pismo skarżącego z dnia 21 lipca 
2017r. została udzielona z naruszeniem obowiązujących w kodeksie postępowania administracyjnego terminów tj. w dniu 
2listopada 2017r.
Pracownik odpowiedzialny za nieudzielenie w ustawowym terminie odpowiedzi Panu H.K2). został ukarany karą 
upomnienia. 

Niemniej jednak należy zauważyć , że;
Temat dotyczący wybudowanej pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej w Nieradzie był wielokrotnie  omawiany 
z Panem H. K3)., ustnie w Urzędzie Gminy (notatka służbowa z dnia 02.08.2017 r.) i pisemnie w odpowiedziach Wójta 
gminy Poczesna z dnia 17.10.2016r. oraz z dnia 13.04.2017 r. W związku z  powyższym wyjaśnienia kierowane do Pana H. 
K.4) zostały uznane za wystarczające i aktualne a tym samym stanowiące odpowiedź na przedmiotowe pismo z dnia 
21.07.2017 r.

Stwierdzenie przez skarżącego, że sala sesyjna jest źle nagłośniona jest bezzasadne, gdyż Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy odczytuje projekty uchwał przez mikrofon,  osoby zabierające głos, także korzystają z  nagłośnienia.

Skarżący H.K.5) nie przybył na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 28 listopada 2017 r.
 Zaproszenie do uczestniczenia w posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej zostało wysłane do zainteresowanego w dniu 
20 listopada 2017r. listem poleconym. 

1) dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane ( art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do 
informacji publicznej - Dz.U z 2016r poz.1764 w zw. z art. 26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych - Dz.U.2016r poz.922

2) jw.
3) jw.
4) jw.
5) jw.
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