
UCHWAŁA NR XXV/191/2020 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 14 września 2020 r. 

w sprawie skargi na sołtysa wsi Lubieszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 35 ust. 1 i 3  pkt. 5 i art. 36 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz 
art. 229 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. Po zapoznaniu się ze skargą z dnia  10 i 18 sierpnia 2020  na sołtysa wsi Lubieszów  
oraz uzyskanymi wyjaśnieniami, Rada Gminy Bierawa uznaje, że rozpatrzenie wniesionych 
spraw nie należy do właściwości Rady Gminy Bierawa. Skarga dotyczy spraw, które 
nie podlegają rozpatrzeniu według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 2. Stanowisko Rady Gminy wobec wniesionej skargi zawiera się w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 10 i 18 sierpnia 2020 r. Skarżący (....) skierował do Urzędu Gminy Bierawa
skargi na sołtysa wsi Lubieszów. W skardze z dnia 10 sierpnia 2020 r. zarzucił sołtysowi, że
podburza ludzi przeciwko Niemu i wpływa na decyzje innych mieszkańców, w tym na
właścicielkę jednej z posesji, która pod naciskiem sołtysa wycofała wcześniejszą zgodę na
wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji Skarżącego. Z kolei w skardze z dnia 18
sierpnia 2020 r. zarzucił sołtysowi, że posuwa się za daleko, fałszywie podpuszcza ludzi
przeciwko Skarżącemu, nasyła na Niego Policję, kłamie i swoim postępowaniem szykanuje
ludzi.

Wójt Gminy Bierawa uznał się organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi na sołtysa
wsi i zgodnie z art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przekazał ją do
rozpatrzenia Radzie Gminy Bierawa.

Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie, na co wskazuje art. 36 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Organizację i zakres działania jednostki
pomocniczej, o czym stanowi art. 35 ust. 1 cyt. ustawy, określa rada gminy odrębnym
statutem. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności zakres i formy kontroli oraz
nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej
(art. 35 ust. 3 pkt. 5). Na tej podstawie przyjmuje się, że kontrolę nad działalnością sołtysa
w zakresie bieżącego wykonywania zadań statutowych oraz tych wynikających z ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sprawuje rada gminy. Kwestia nadzoru nad
działalnością sołectwa Lubieszów została określona w statucie sołectwa, przyjętego uchwałą
Rady Gminy Bierawa nr XLVI/361/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. W § 25 statutu wskazano,
że nadzór nad działalnością sołectwa sprawują organy gminy. Do zadań sołtysa należy
w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu
poprawę warunków życia miejscowej ludności;

2) reprezentowanie sołectwa wobec władz gminy, instytucji, organizacji, osób fizycznych
i prawnych;

3) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej;

4) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki składnikami mienia, przekazanymi
sołectwu przez Gminę;

5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz
prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie;

6) wykonywanie innych zadań należących do kompetencji sołtysa wynikających
z przepisów prawa.

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.

Sołtys jako organ wykonawczy jednostki pomocniczej ma ściśle określone zadania. Pełni tą
funkcję społecznie i jest wybierany przez Zebranie Wiejskie. Wszelkie uwagi, czy skargi na
działalność sołtysa należy rozpatrywać pod kątem wykonywanych przez niego obowiązków
sołtysa. Każdego postępowania, czy zachowania osoby pełniącej tę funkcję nie można
utożsamiać z pełnioną funkcją sołtysa.

Mając na uwadze taki stan prawny i faktyczny, Komisja stanęła na stanowisku, że stawiane
w skardze zarzuty nie dotyczą żadnej z form działalności sołtysa, które mogłyby podlegać
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formalnej ocenie Rady Gminy z uwzględnieniem kryteriów zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności. Ustalony stan faktyczny nie pozwalał na ustalenie jakichkolwiek
zaniedbań w wykonywaniu obowiązków sołtysa. W żadnej opisanej sytuacji, osoba pełniąca
funkcje sołtysa Lubieszów, nie reprezentowała sołectwa, ani nie wykonywała zadań
należących do kompetencji sołtysa. Występowała wyłącznie jako osoba prywatna.

Zdaniem komisji, zarzuty Skarżącego nie podlegają w ogóle rozpatrzeniu według
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Jawią się raczej jako spór natury
cywilno-prawnej, którego przedmiotem jest naruszenie Jego dóbr osobistych. Rada Gminy nie
może rozpatrywać w postępowaniu skargowym zarzutu naruszenia dóbr osobistych
Skarżącego. Rozstrzyganie tych spraw należy do sądów powszechnych.

W związku z powyższym, Rada Gminy Bierawa po zapoznaniu się z opinią Komisji skarg,
wniosków i petycji, uznała się organem niewłaściwym do rozpatrzenia zarzutów wniesionych
przez Skarżącego.
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