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Protokół nr  16/2012 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej   

Rady Gminy  Poczesna  z dnia 20 września 2012 roku. 
 
Obecni wg załączonej listy obecności. 
 
Porządek  posiedzenia: 
 

 
Ad.1 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Morzyk odczytał treść wypracowanego 

stanowiska oraz uzasadnienie w sprawie skargi Państwa Wiesławy i Jerzego 

Włodarczyk na Wójta Gminy Poczesna. 

 

1. Uznaje się bezzasadną skargę Państwa Wiesławy i Jerzego Włodarczyk na Wójta 
Gminy Poczesna zarzucającą mu działania na szkodę gminy, skarżących i innych 
inwestorów. 
2. Uznać się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Państwa Wiesławy i Jerzego 
Włodarczyków w części dotyczącej prowadzonych postępowań administracyjnych dla 
inwestycji budowlanych, albowiem w sprawie, w której toczy się postępowanie 
administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu zgodnie  
z przepisami kpa. 
3. Skarga w części dotyczącej zarzutów do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna została przedstawiona Radzie 
Gminy w trakcie procedowania uchwały w sprawie Studium. Skarżący mieli również 
możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. 

Uzasadnienie: 
Państwo Wiesława i Jerzy Włodarczyk złożyli w dniu 21 czerwca 2012 roku do Rady 
Gminy skargę  na Wójta Gminy Poczesna zarzucając mu działanie na szkodę 
gminny, skarżących i innych inwestorów. Przedmiotowa skarga dotyczyła zażaleń na 
prowadzone postępowania administracyjne związane z wydaniem decyzji na 
ustalenie warunków zabudowy jak również zarzutów do projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna.  Po 
zapoznaniu się z treścią skargi oraz wysłuchaniu stron skargi w trakcie posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna  w dniu 14.09.2012r., Rada Gminy  
w Poczesnej uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi w części dotyczącej 
wydania decyzji administracyjnych, ze względu na fakt, iż w trakcie prowadzonych 
postępowań administracyjnych skarga podlega rozpatrzeniu zgodnie z kpa przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie. Natomiast w części 
dotyczącej zarzutów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Poczesna uwagi do projektu studium należy zgłaszać zgodnie 
z procedurą uchwalania ww. dokumentu i zostały przedstawione Radzie w trakcie 
procedowania uchwały w sprawie studium.  
 W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną. 
 

1. Przyjęcie stanowiska w sprawie skargi Państwa Wiesławy i Jerzego Włodarczyk 

na Wójta Gminy Poczesna. 
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Komisja jednogłośnie przyjęła wypracowane stanowisko wrz z uzasadnieniem. 
 
Na tym Komisja zakończyła posiedzenie. 
                       

 
Protokół sporządziła:                        Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
 
Magdalena Caban                            Adam Morzyk – Przewodniczący Komisji   

                                                         Bajdor Tadeusz  – członek                           

                                                         Kucia Waldemar – członek                           

          Parkitna Teresa – członek                            

                                                         Sikora Grzegorz – członek                           


