
UCHWALA NR X X I I I /136 /2017 
Rady Gminy Radzanow 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Wojta Gminy Radzanow. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Rada 

Gminy Radzanow uchwala, co nast̂ puje: 

§1. 

Po rozpatrzeniu skargi na dziatalnosc Wojta Gminy Radzanow Rada Gminy Radzanow uznaje 
skarg? za bezzasadn ,̂ z przyczyn okreslonych w uzasadnieniu stanowi^cym zal^cznik do 
niniejszej uchwaty. 

§2. 

Wykonanie uchwaiy powierza si? Przewodnicz^cemu Rady Gminy Radzanow, zobowi^zuj^c 

jednoczesnie do przeslania stronie skarz^cej niniejszej uchwaty wraz z zat^cznikiem. 

§3. 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

Przewodni£z^( y Rady Gminy 

RomaHrKosiorek 



Zalqcznik do uchwaiy Nr XXIIl/136 /2017 
Rady Gminy Radzanow 

z dnia 14 czerwca 2017 roku 

Wniesiona przez Pana (...) skarga na dzialalnosc Wojta Gminy Radzanow z 

dnia 19 kwietnia 2017r. wraz z pismem zatytutowanym „Wezwanie dotycz^ce 

naruszenia prawa" z dnia 28 kwietnia 2017r. dotyczy odpowiedzi Wojta Gminy 

udzielonych wnioskodawcy i nawiqzuj^cych do wczesniejszych pism z dnia 11 

stycznia 2017r. z 31 stycznia 2017r. oraz 6 lutego 2017r. W pismach tych Wojt udziela 

odpowiedzi Panu (...) w zwiqzku z przekazaniem jemu sprawy do rozpatrzenia 

zgodnie z wlasciwoSci^ w zakresie dotyczqcym informacji na temat Wojta Gminy 

Radzanow na stronie internetowej gminy, w zakresie lawnika do S^du Rejonowego 

w Mlawie, w kwestii wniosku Przewodnicz^cego Komisji Rewizyjnej, w zakresie 

udzielenia odpowiedzi w terminie oraz w zakresie podleglego pracownika Urz^du 

Gminy w Radzanowie, a takze w zakresie spraw podatkowych skarzqcego. 

W odpowiedzi udzielonej przez Przewodnicz^cego Rady Gminy dwoma 

pismami z dnia 6 kwietnia 2017r. do wnioskodawcy poinformowano go, ze Rada 

Gminy Radzanow zostala na wspolnej komisji w dniu 22 marca 2017r. zapoznana z 

pismami wnioskodawcy z 15 lutego 2017 r. i z 20 lutego 2017r. dotycz^cymi w / w 

spraw i w pismie podniesiono, ze radni popieraj^ stanowisko Wojta dotycz^ce 

udzielenia odpowiedzi w tych sprawach. Radnym przedstawiono odpowiedzi 

udzielone przez Wojta Gminy - udzielona informacja brzmiala, ze wszelkie 

informacje o nim sq zawarte na stronie internetowej gminy i biuletynie informacji 

publicznej, w kwestii lawnika - zona obecnego wojta nie petni tej funkcji w S^dzie 

Rejonowym w Mlawie, w kwestii wniosku Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej -

nie byto takiego wniosku. W kwestii medalu dla pracownika urz^du - sytuacja nie 

miala miejsca, w kwestii terminowosci dor^czenia - przesylka byla awizowana i 

odebrana skutecznie przez adresata, a w zakresie spraw podatkowych sprawa byla 

rozpatrzona w formie uchwaiy Nr XX /114/2017 na dzialalnosc Wojta Gminy 

Radzanow z drua 31 stycznia 2017r. 



Dnia 26 kwietnia 2017 skarzqcy otrzymal pismo od Przewodniczqcego Rady 

Gminy, w ktorym zostal poinformowany, ze jego pismo z dnia 19 kwietnia 2017r. 

zatytulowane - skarga b^dzie rozpatrzone na najblizszym posiedzeniu. Rowniez w 

odpowiedzi na pismo zatytulowane „ Wezwanie do usuni^cia naruszenia prawa" z 

dnia 28 kwietnia 2017r. Przewodniczqcy Rady Gminy udzielil odpowiedzi pismem z 

dnia 12 maja 2017r , ze zostanie ono rozpatrzone przez Rad? na najblizszym 

posiedzeniu. 

W powyzszej sprawie rownolegle wnioskodawca skierowal sprawy do 

Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie za posrednictwem Rady 

Gminy Radzanow w dniu 1 marca 2017r. jako skarg? na dzialanie Rady Gminy 

Radzanow. S^d odrzucil skarga Postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 23 maja 

2017 sygnaktSAB/Wa 167/17. 

Zgodnie z art. 227 w zwi^zku z art. 229 pkt 3 KPA przedmiotem skarg 

rozpatrywanych przez Rad^ Gminy moze bye w szczegolnoSci zaniedbanie lub 

nienalezyte wykonywanie zadan przez wlasne organy lub ich pracownikow, 

naruszenie praworz^dnosci lub interesu skarz^cego, a takze przewlekle i 

biurokratyczne zaiatwienie spraw, dokonane na skutek dziaialnosci m. in. Wojta 

Gminy. 

Rada Gminy Radzanow nie dopatrzyla si§ wyst^pienia przeslanek w 

rozpatrywanej skardze i tym samym uznaje jq za bezzasadnq. Przeslanek tych nie 

dopatrzyt si^ rowniez Wojewodzki S^d Administracyjny w Warszawie. 

Ponadto zgodnie z art. 239 KPA w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 

rozpatrzenia zostala uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnosc wykazano w 

odpowiedzialna skarg?, a skarzqcy ponowil skarg? bez wskazania nowych 

okolicznosci - organ wlasciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac swoje 

stanowisko z odpowiedni^ adnotacj^ w aktach sprawy bez zawiadamiania 

skarz^cego. 

PRZEWqbNICZACY 


