
UCHWAŁA NR XXV/190/2020 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 14 września 2020 r. 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 i 695), Rada Gminy 
Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Bierawa po rozpatrzeniu skargi z dnia 27 czerwca 2020   r.  na działalność 
Wójta Gminy Bierawa oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji ds. skarg, wniosków 
i petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Bierawa 
zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 czerwca 2020 r. skarżący (...) wystąpił do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie ze skargą nazwaną "Nastraszanie. Niegodne
traktowanie obywateli przez Urząd Gminy Bierawa". Skarga została przekazana przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do Wójta Gminy Bierawa do rozpatrzenia
zgodnie z właściwością (pismo z dnia 6 lipca 2020 r.).

Skarżący zarzucił Urzędowi Gminy wymuszenie na Pani (....) podpisania pisma w sprawie
wykonania prac na rzecz sołectwa, nierówne wspieranie sportu w gminie, nieprawne
podwyższanie opłat za odbiór odpadów komunalnych, nastraszanie i szykanowanie
mieszkańców, dokonanie kradzieży w magazynie ze sprzętem sportowym oraz korupcję.
Sprawy te Skarżący opisuje również w dołączonym do skargi oświadczeniu
o "niedopuszczalnym przebiegu działań w Urzędzie Gminy Bierawa".

Wójt Gminy Bierawa w większości kwestii uznał się organem niewłaściwym do ich
rozpatrzenia i zgodnie z art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przekazał je do
rozpatrzenia Radzie Gminy Bierawa. Przewodniczący Rady Gminy skierował skargę do
komisji ds. skarg, wniosków i petycji.

Jak stanowi art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może
być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy
albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Komisja w oparciu o analizę dostępnych dokumentów i wyjaśnień dokonała następujących
ustaleń:

1) za bezpodstawny, z uwagi na brak jakichkolwiek dowodów, uznała zarzut zmuszenia
wskazanej osoby do podpisania pisma w sprawie wykonania prac na rzecz sołectwa;

2) za bezpodstawny uznano zarzut dotyczący nierównego wspierania sportu w gminie
Bierawa. Gmina nie realizuje tych zadań w sposób bezpośredni. Zadanie to zleca
organizacjom pozarządowym, tj. działającym w Gminie Bierawa czterem Ludowym
Zespołom Sportowym, działającym w formie stowarzyszeń. Wysokość dotacji dla
poszczególnych organizacji ustalana jest według zakresu realizowanego zadania, określonego
w ofercie składanej przez poszczególne kluby oraz możliwości budżetu gminy Bierawa;

3) za bezpodstawny uznano zarzut dotyczący nieprawnego podwyższania opłat za śmieci.
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych są ustalane przez Radę Gminy Bierawa zgodnie
z posiadanymi kompetencjami, w oparciu o rachunek ekonomiczny. Przyjętą w Gminie
Bierawa metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami jest liczba mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość. Od miesiąca marca do sierpnia 2020 r. opłata ta
wynosiła 25 zł od osoby na miesiąc. Od 1 września br. opłata ta wynosi 26 zł od osoby, a dla
osób rezygnujących z oddawania odpadów zielonych 24 zł od osoby. Gmina poprzez to
działanie nie narusza żadnych praw swoich mieszkańców. Jako podmiot zobowiązany do
organizowania zbiórki odpadów komunalnych, ma obowiązek za te usługi pobierać opłaty.
Opłaty są określane w granicach obowiązującego prawa;

4) Skarżący w żaden sposób nie wyjaśnił Komisji na czym polega nastraszanie
i szykanowanie mieszkańców, przez kogo i jakie ma na to dowody, co nie pozwoliło Komisji
na zajęcie stanowiska w tej sprawie;

5) komisja nie odniosła się do zarzutu korupcji w Urzędzie Gminy. Korupcja jest czynem
przestępczym, a zatem Skarżący winien ten fakt zgłosić odpowiednim organom ścigania;
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6) komisja nie odniosła się do zarzutów skierowanych pod adresem sołtysa wsi, z uwagi na
to, że w tej sprawie wypowiedziano się w odrębnym postępowaniu.

Z uwagi na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy
nie dopatrując się zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań przez Wójta, naruszenia
praworządności lub interesu Skarżącego, zgodziła się ze stanowiskiem komisji i uznała skargę
za bezzasadną.
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