
UCHWAŁA NR XXXIII/255/2021 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 229 pkt. 3 i art. 239 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), 
Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale nr  XXX/230/2021 Rady Gminy 
Bierawa z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy, 
z powodów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Bierawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Uzasadnienie 

Pismem z dnia 8 maja 2021 r. Skarżący wystąpił o ponowne rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy 
Bierawa z dnia 28 lutego 2021 r., którą Rada Gminy uznała za bezzasadną. O sposobie załatwienia 
Skarżący został powiadomiony pismem z dnia 30 marca 2021 r.  

Zdaniem Rady Gminy, wyrażonym w uchwale nr XXX/230/2021 z dnia 29 marca 2021 r., zachowania 
Wójta podczas rozmowy ze Skarżącym na boisku sportowym w Starym Koźlu nie można było uznać za 
niewłaściwe. Sam fakt odmówienia przez Wójta rozmowy ze Skarącym na boisku w Starym Koźlu, czy 
przy Jego udziale, nie było okolicznością  godzącą w godność Skarżącego, czy jakimkolwiek przejawem 
dyskryminacji. 

Komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2021r. dokonała ponownej analizy 
treści skargi z dnia 28 lutego 2021 r. oraz zapoznała się z nagraniem umieszczonym na płycie CD, które 
Skarżący dołączył do pisma z dnia 8 maja 2021 r., w wyniku czego ustalono, że: 

1) Wójt po przyjeździe na boisko oświadczył, że nie będzie rozmawiać w obecności Skarżącego.  
I na zapytanie, jak może dojść do spotkania, zasugerował umówienie się w Sekretariacie Urzędu Gminy; 

2) Wójt nie wyrażał żadnej opinii o Skarżącym i w żaden sposób nie potraktował Skarżącego w sposób 
niewłaściwy; 

3) cała rozmowa odbyła się bez żadnych krzyków, podniesionego głosu, w atmosferze oschłej, ale 
rzeczowej.  

Zarzut, że Wójt skaleczył godność Skarżącego, zdyskryminował Go, obgadywał i obrażał, zdaniem 
Komisji nie znajduje uzasadnienia. 

Z uwagi na powyższe, mając na uwadze treść art. 239 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, 
który stanowi, iż w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać  swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego, Rada Gminy zgodziła się ze 
stanowiskiem komisji ds. skarg, wniosków i petycji podtrzymując stanowisko w sprawie rozpatrzenia 
przedmiotowej skargi. 

Podtrzymanie przez Radę Gminy poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi wymagało 
podjęcia uchwały w tej sprawie. 
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