
UCHWAŁA NR LVII/368/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn 

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18.09.2022r. (data 
wpływu do Urzędu Gminy: 19.09.2022r.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji, Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Kawęczyn w sprawie zarzutów zawartych w skardze, Rada Gminy Kawęczyn uznaje 
skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr LVII/368/2022 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 31 października 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 19.09.2022r. wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy Kawęczyn. 

Skarga zawiera następujące zagadnienia: 

1) Wyrwanie słupków granicznych przy realizacji zadań inwestycyjnych w miejscowości Chocim. 

2) Nadużycie środków publicznych poprzez wykonanie zjazdów do prywatnych posesji. 

3) Niewłaściwe zachowanie Wójta Gminy Kawęczyn. 

Skarga była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17.10.2022 r. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy oraz po zapoznaniu się z materiałem Komisja ustaliła: 

1) W zakresie zarzutu 1 wyjaśniono, że Skarżący zgłaszał już tą sprawę wcześniej pracownikowi Urzędu 
Gminy, w wyniku czego na miejscu inwestycji był dwukrotnie geodeta, który potwierdził, że słupki po ich 
wyrwaniu zostały prawidłowo usytuowane przez firmę realizującą zadania inwestycyjne w miejscowości 
Chocim. 

2) W zakresie zarzutu 2 ustalono, że w projekcie budowlanym na zadanie budowy drogi wewnętrznej 
w miejscowości Chocim nie była uwzględniona budowa zjazdów do prywatnych posesji i pól, a w 
projekcie budowlanym na remont drogi gminnej w miejscowości Chocim uwzględnione było jedynie 
przełożenie istniejących już zjazdów z kostki brukowej betonowej. Obydwa zadania zostały wykonane 
zgodnie z projektem budowlanym, które zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy. Wszelkie 
dodatkowe prace wykonane poza projektem budowlanym nie były finansowane ze środków publicznych. 
Wykonanie zjazdów do prywatnych posesji jest wynikiem indywidulanych decyzji właścicieli posesji. 

3) W odniesieniu do zarzutu 3 na niewłaściwe zachowanie Wójta Gminy należy uznać, że są to elementy 
podlegające subiektywnej ocenie z obszaru intencji, przejawów woli, zamiarów do których nie da się 
zastosować obiektywnej oceny. Subiektywnej strefy odczuć nie da się jednoznacznie, a przede wszystkim 
obiektywnie ocenić. 

Z tych względów Komisja po zapoznaniu się ze skargą oraz po szczegółowym przeanalizowaniu zebranych 
dokumentów postanowiła uznać skargę za bezzasadną. 

Przedmiotowe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przegłosowane w obecności 5-u 
członków na  stan 6-u osób pełnego składu Komisji. 

Za głosowało – 5 radnych. 

Przeciwnych było – 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosowania – 0 radnych. 

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w zw. 
z art. 238 § 1 k.p.a. 

Stosownie do art. 239 k.p.a. Rada Gminy Kawęczyn informuje, iż: „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 zawiadomienia skarżącego”. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LVII/368/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego, jeżeli 
przepisy nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi, Rada Gminy jest 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta, 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Realizując 
powyższą dyspozycję przepisu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada Radzie 
Gminy Kawęczyn projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji proponuje uznać skargę za bezzasadną. Uzasadnienie faktyczne 
i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do projektu uchwały.  
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