
UCHWAŁA NR XXXI/236/2021 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Urzędu Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) 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 7 kwietnia 2021 r.  na Urząd Gminy 
Bierawa i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji ds. skarg, wniosków i petycji, 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 7 kwietnia 2021 r. Skarżący (...) złożył skargę na Urząd Gminy w Bierawie
o przywłaszczanie sobie dóbr społeczeństwa dla własnych potrzeb. Zarzucił Urzędowi
bezpodstawne zagrodzenie wjazdu na boisko, zagarnięcie bramek i całego dorobku LZS,
spustoszenie i niszczenie przyrody.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Kierownikiem
Urzędu Gminy jest Wójt Gminy. A zatem skarga na Urząd Gminy została rozpatrzona jako skarga
na Wójta Gminy.

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 stanęła na stanowisku, że jedynym z zarzutów do którego może odnieść się komisja jest
sprawa wjazdu na boisko w Lubieszowie.

W tej sprawie uzyskano potwierdzenie, że droga na boisko w Lubieszowie została faktycznie
zamknięta. Decyzję w tej sprawie podjął Wójt Gminy, jako organ uprawniony do gospodarowania
mieniem komuanlnym w związku z realizowanym zadaniem związanym z częściowym
wypełnieniem niecki (basenu). Działanie to miało na celu uniemożliwienie wjazdu samochodom,
które mogłyby przewozić odpady z zamiarem ich wysypania w to miejsce. Podkreslono, że teren
ten stanowi w całości mienie komunalne i Gmina może nim zarządzać w sposób od nikogo
niezależny.

Komisja nie odniosła się do kwestii zagarnięcia bramek i całego dorobku LZS, ponieważ było to
już Skarżącemu wyjaśniane, jak również do kwestii spustoszenia i niszczenia przyrody
powodowanej wycinaniem lasów, ponieważ wycinka lasu w Lubieszowie nie ma żadnego związku
z działaniami Gminy, ale jest prowadzona przez właciciela terenu, czyli Lasy Państwowe -
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

W związku z tym, iż sprawę zamkniecia drogi dojazdowej na boisko nie można uznać za
nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżącego, komisja
uznała skargę za nieuzasadnioną.

Z uwagi na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy
zgodziła się ze stanowiskiem komisji.
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