UCHWAŁA NR XIV/97/2019
RADY GMINY OBROWO
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie nieprzestrzegania przepisów
ustawy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2019r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3, art. 238 § 1 i art. 239 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096,
z 2019r. poz. 60, 730, 1133, 2196) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę osoby fizycznej na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie
nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 870).
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia osoby skarżącej o sposobie załatwienia
skargi, przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści art. 239 k.p.a.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Skórski
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Uzasadnienie
W dniu 22 października 2019r. (data wpływu do Rady Gminy Obrowo) wpłynęła skarga osoby fizycznej na
działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
o petycjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 870; dalej: u.p.).
Skarga została przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Gminy Obrowo, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie opinii w sprawie.
Komisja skarg, wniosków i petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu 08 listopada 2019r. Po zapoznaniu
się z zarzutami skargi i stanowiskiem Wójta Gminy Obrowo w tej sprawie, Komisja opracowała opinię, którą
przedstawiła Radzie Gminy Obrowo.
Rada Gminy Obrowo po przeanalizowaniu skargi oraz w oparciu o opinię Komisji skarg, wniosków i petycji,
ustaliła, co następuje.
Skarga dotyczy naruszenia przez Wójta Gminy Obrowo jako organ wykonawczy przepisów ustawy z dnia
11 lipca 2014r. o petycjach, tj. art. 8 ust. 2 poprzez brak aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej
informacji o sposobie załatwienia petycji oraz art. 13 ust. 1 poprzez niezawiadomienie podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia.
Petycja, której dotyczy skarga została zaadresowana do Wójta Gminy Obrowo i wpłynęła do Urzędu
Gminy Obrowo w dniu 03 lipca 2019r. Wójt Gminy Obrowo rozpatrzył petycję w zakresie należącym do jego
właściwości i udzielił na nią odpowiedzi w formie pisemnej podmiotowi wnoszącemu petycję w dniu 24 lipca
2019r. (zwrotne potwierdzenie odbioru korespondencji w aktach sprawy). Ponadto w dniu 24 lipca 2019r. na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Obrowie zamieszczono informacje zawierające
odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji oraz odpowiedź na nią Wójta Gminy Obrowo.
Jak wynika z powyższego, Wójt Gminy Obrowo wykonał obowiązki nałożone na niego przez art. 8 oraz
13 ustawy o petycjach, a zarzuty zgłaszane w tym zakresie są bezpodstawne.
W odniesieniu natomiast do kwestii rozpatrywania ww. petycji przez Radę Gminy Obrowo, zauważyć
należy, iż była ona przedmiotem obrad podczas sesji Rady w dniu 10 września 2019r., w czasie której Rada
odrzuciła uchwałę w sprawie uznania ww. petycji za bezzasadną. Radni uznali, iż zgłaszane w petycji
inwestycje zostaną wzięte pod uwagę przy konstruowaniu budżetów lat przyszłych, o czym podmiot wnoszący
petycję został poinformowany odpowiednim pismem, którego skan zamieszczono w dniu 21 października
2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej.
Stosownie do treści art. 239 § 1 k.p.a. 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.
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