
UCHWAŁA NR XX/128/20 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 21 lutego 2020 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2020 roku 

na Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)  

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 17 stycznia 2020 r. na Przewodniczącego Rady 

Gminy Gozdowo, wniesionej przez pana Jerzego Szeligę oraz po zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gozdowo w sprawie zarzutów 

postawionych w skardze, Rada Gminy Gozdowo uznaje skargę za bezzasadną. 

 

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.  

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XX/128/20 

Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 lutego 2020 roku 

 

Uzasadnienie 

W dniu 17 stycznia 2020 roku do Urzędu Gminy w Gozdowie wpłynęła skarga pana Jerzego 

Szeligi na Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo. Skarga ta niezwłocznie została przekazana  

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Zgodnie z art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działania 

wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym 

celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Rada Gminy Gozdowo w dniu 23 stycznia 2019 roku 

podjęła Uchwałę Nr V/29/19 w sprawie powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Gozdowo.   

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2020 r. zapoznała się  

z treścią skargi i stawianych w niej zarzutów. 

Komisja po analizie zgromadzonych materiałów w wydanej przez siebie opinii jednogłośnie 

stwierdziła, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą  

oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Gozdowo uznaje skargę za bezzasadną. 

W związku z tym wskazać należy, co następuje. 

 Komisja po przeanalizowaniu sprawy stwierdza, że skarga nie dotyczy działalności 

Przewodniczącego Rady Gminy, tylko działalności Wójta Gminy. Ponadto Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 września 2019 roku rozpatrywała skargę pana Jerzego Szeligi 

również w tej samej kwestii, skierowaną wówczas na działalność Wójta Gminy Gozdowo. Następnie 

Rada Gminy Gozdowo w dnia 8 listopada 2019 roku podjęła Uchwałę Nr XIII/86/19 w sprawie 

rozpatrzenia skargi z dnia 12 września 2019 roku na działalność Wójta Gminy Gozdowo, a kolejno 

Przewodniczący zgodnie z § 2 tejże uchwały zawiadomił skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

W konsekwencji tego do Urzędu Gminy w Gozdowie w dniu 17 stycznia 2020 roku wpłynęła skarga 

pana Jerzego Szeligi na Przewodniczącego Rady Gminy w Gozdowie, wnioskująca o odwołanie  

z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy pana Dariusza Śmigielskiego, który jak określił skarżący – 

nie jest w stanie przeciwstawić się niegospodarności i marnotrawstwu społecznych pieniędzy.    

To Rada Gminy podjęła decyzję o uznaniu poprzedniej skargi za bezzasadną, a Przewodniczący 

podpisał uchwałę w imieniu całej Rady. Charakter pełnionej funkcji przez Przewodniczącego Rady 

Gminy, który jest odpowiedzialny wyłącznie za organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad, 

stanowi o tym, że nie jest on organem samorządu gminy, a jedynie organem wewnętrznym rady gminy 

i tylko jej w tym zakresie podlega.  

Odnosząc się do zarzutów Komisja stoi na stanowisku, że przedstawione przez skarżącego 

zarzuty w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy są nieobiektywne i nieuzasadnione.   

Po zapoznaniu się ze sprawą, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie uznała skargę 

za niezasadną. 

W powyższym stanie faktycznym skargę należy uznać za bezzasadną. 

Przewodniczący Rady Gminy 

     /-/ Dariusz Śmigielski 


