UCHWAŁA NR 175/XXII/20
RADY GMINY POCZESNA
z dnia 22 grudnia 2020 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 2020r.,
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.256 z poźn.zm)
Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Skargę Pana H.D.1) na Wójta Gminy Poczesna uznaje się za bezzasadną i podziela się w tym zakresie opinię
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, która poinformuje skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Iwona Choła

1) dane

osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane
informacji publicznej - Dz.U z 2020r poz.2176
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art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
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Załącznik do uchwały Nr 175/XXII/20
Rady Gminy Poczesna
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Poczesna w sprawie skargi Pana H.D. na działalność Wójta
Gminy.
W dniu 19 listopada 2020 roku do Rady Gminy Poczesna wpłynęła skarga Pana H.D. na nienależyte wykonywanie
zadań przez Wójta Gminy Poczesna poprzez nieprowadzenie aktualizowanego na bieżąco rejestru umów.
Po uzyskaniu stanowiska Wójta Gminy i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komisja ustaliła co następuje:
zarzut dotyczący nieprowadzenia aktualizowanego na bieżąco rejestru umów jest całkowicie bezzasadny. Rejestr umów
jest prowadzony na bieżąco w formie dokumentu papierowego. Wskazać należy, że rejestr umów w formie
informatycznego programu nie jest prowadzony, co jednak nie jest w obecnym stanie prawnym wymogiem obligatoryjnym.
Jak wynika z treści udzielonej skarżącemu odpowiedzi, Wójt zobowiązał się do wprowadzenia w przyszłości takiegoż
rejestru.
W związku z powyższym skarga jest niezasadna.
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