
UCHWAŁA Nr X/83/2015
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3
ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (tekst
jednolity:  Dz.  U.  z  2013 r.,  poz.  267)  –  Rada  Gminy Masłów po  zapoznaniu  się  ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się, że skarga wniesiona w dniu 13.04.2015 roku będąca ponowieniem skargi
z 11.09.2015 roku przez Pana P.K., na działania Wójta Gminy Masłów, jest  nie zasadna. 

§ 2.
Uzasadnienie  faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.
Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Skarżącemu tytułem zawiadomienia
o sposobie załatwienia skargi.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna



Załącznik do uchwały Nr X/83/2015 
Rady Gminy Masłów z dnia 28 maja 2015 roku

Masłów, dnia 28 kwietnia 2015 roku

OPINIA PRAWNA
W przedmiocie skargi P.K. z dnia 13 kwietnia br. będącej ponowieniem skargi z dnia

11.09.2014 r.

W dniu 13 kwietnia  2015 roku Pan P.K. wniósł skargę na działalność urzędników
Gminy Masłów, będącą ponowieniem skargi z dnia 11 września 2014 roku na działalność
Wójta  oraz  pracowników  Gminy Masłów zarzucając  naruszenie  następujących  przepisów
prawa:
- § 18 pkt 1,2, § 26 pkt 14, § 55 pkt 1, 2, § 57 pkt 1b, 1d regulaminu organizacji urzędu gminy
Masłów
-art. 7, art. 9, art. 12 § 2, art. 35 § 1 kpa
-art. 231 § 1 kk.
Skarga z dnia 11 września 2014 została,  uchwałą NR LII/403/2014 Rady Gminy Masłów
z dnia 25 września 2014 roku uznana za bezzasadną. W związku jednak z rozstrzygnięciem
nadzorczym  Wojewody  Świętokrzyskiego,  który  nakazał  jej  uchylenie,  mając  na  uwadze
cofnięcie  skargi  przez  P.K.  pismem z  dnia  23 września  2014 roku,  została  ona uchylona
uchwałą Rady Gminy  Masłów NR II/19/14 z dnia 5 grudnia 2014 roku.

W  skardze  z  dnia  13  kwietnia  2015  roku  P.K.  zarzucił,  iż  Komisja  Rewizyjna
naruszyła jego prawa oraz wniósł o ponowne zbadanie skargi złożonej 11.09.2014.
W skardze z dnia 11 września 2014 roku, ponowionej skargą z 13 kwietnia 2015 roku co do
zasady skarżący Pan P.K. domagał się ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych
uchybieniu  terminu  do  udzielenia  informacji  publicznej  zgodnie  z  wnioskiem  z  dnia  30
grudnia 2013 roku oraz stwierdzenia bezczynności Wójta Gminy Masłów.

W tym miejscu należy zauważyć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
stwierdził  powyższe  uchybienie  w sprawie  sygn..  II   SO/Ke  14/14,  ale  nie  ukarał  Wójta
Gminy  Masłów  grzywną  stwierdzając  uchybienie  terminu  do  udzielenia  informacji
publicznej,  ale  stwierdził  również,  że  jego bezczynność nie  była z rażącym naruszeniem
prawa.

Mając powyższy stan faktyczny na uwadze należy zauważyć, że skarga Pana P.K. z
dnia  13  kwietnia  2015  roku,  będącą  ponowieniem skargi  z  dnia  11  września  2015  roku
opierała się na wyroku WSA w Kielcach, co ma niebagatelne dla jej zasadności.

Przedmiotowa,  bowiem  skarga  dotyczy  w  zasadzie  kwestii  rozstrzygniętej
prawomocnym wyżej przywołanym wyrokiem WSA w Kielcach i co jak stanowi art.  170
ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wiąże one nie tylko sąd, który
go  wydał,  ale  skutkuje  erga  omnes,  czyli  jest  wiążący  dla  innych  sądów  i  organów
państwowych i posiada status powagi rzeczy osądzonej – res iudicata (  patrz.  Art.  171 u.
p.p.s.a.)

Powyższe  oznacza  brak  możliwości  ponownego  procedowania  nad  tym  samym,
w związku z czym skarga P.K. winna zostać nieuwzględniona.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
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