
UCHWAŁA  Nr XXI/199/21 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 9 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia drugiej skargi na działalność Wójta Gminy Gnojno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana A.B. z dnia 1 czerwca 2021 r. na działalność Wójta Gminy 

Gnojno, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania Skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

W dniu 1 czerwca 2021 r. wpłynęła do Rady Gminy Gnojno druga skarga Pana A.B. na działalność 

Wójta Gminy Gnojno złożona przez Pełnomocnika Skarżącego, dotycząca bezprawnego oskarżenia 

o przywłaszczenie i spowodowanie szkody na rzecz Urzędu Gminy w Gnojnie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gnojno rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniach 

18 i 22 czerwca br. Wskazać należy, że Komisja Skarg wniosków i Petycji jest komisją stałą Rady i została 

powołana dnia 21 listopada 2018 r. uchwałą nr I/4/18 Rady Gminy Gnojno na podstawie art. 18b i art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 53 pkt 2 i § 56 Statutu Gminy. 

W trakcie obrad komisji przewodniczący komisji, z powodu koligacji rodzinnych, na własną prośbę 

zrezygnował z zajmowania stanowiska w tej sprawie, aby nie wzbudzać kolejnych wątpliwości Pani 

Pełnomocnik. Członkowie komisji odnosząc się do kwestii podniesionych w drugiej skardze stwierdzili: 

- odpowiedź na pierwszą skargę dotyczącą nielegalnego, tzn. nieopomiarowanego poboru wody została 

wysłana w dniu 16 czerwca 2021 r., 

- przewodniczący komisji - Pan Piotr Sołtysiak - ma obowiązek zwołania posiedzenia, co wynika wprost z § 57 

Statutu Gminy Gnojno, 

- w uzasadnieniu drugiej skargi Pani Pełnomocnik w pierwszej kolejności wskazała na aktywne postępowanie 

Pana Wójta względem Skarżącego. Sprawowanie władzy przez Pana Wójta polega między innymi na 

sprawiedliwym i równym traktowaniu wszystkich mieszkańców gminy. Zakres ten obejmuje również 

niedopuszczenie do strat spowodowanych nielegalnym poborem wody i obarczenie kosztami wszystkich 

mieszkańców, 

- Pan Adam Banaś od dnia 29.08.2011 r. jest właścicielem działki, na której znajduje się przyłącze,  

- zarzuty Pani Pełnomocnik wobec Wójta Gminy Gnojno są niesprawiedliwe i aspołeczne, a sposób obrony 

czynów, które są prawem zabronione, jest nieetyczny. 

W trakcie dyskusji Rada Gminy Gnojno zgodziła się z argumentacją Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

i postępowanie Wójta zmierzające do uzyskania odszkodowania za nieopomiarowany pobór wody uznała za 

właściwe. 
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