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      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
RG.0012.K Rew.7.2017                                                                                                                     Waganiec, dnia 13.06.2017 r. 

 

Protokół nr 7/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 13 czerwca 2017 r.  

w sali Nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczyła zastępca przewodniczącego komisji 

Agnieszka Łopatowska o godz. 15
00

 otworzyła posiedzenie komisji. 

 

Obecni na posiedzeniu jak na załączonej liście obecności do protokołu - stwierdzonej podpisem 

zastępcy przewodniczącego komisji. 

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: wójt gminy – Piotr Kosik, przewodniczący rady gminy – 

Jarosław Różański.  
 

Ad.1 

Zastępca przewodniczącego komisji stwierdziła, że komisja rewizyjna uczestniczy w składzie:  

1. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

2. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

3. Budny Jarosław – członek komisji.  

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji: 

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji (nieobecny) 

 

Następnie zastępca przewodniczącego komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Opiniowanie inwestycji na terenie Gminy Waganiec – drogi. 

3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Waganiec – dyskusja. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Proponowany porządek posiedzenia komisja rewizyjna przyjęła jednogłośnie. 

 

Ad.2 

Opiniowanie inwestycji na terenie Gminy Waganiec – drogi. 

 

Komisja rewizyjna opiniowała inwestycje drogowe na terenie gminy Waganiec – informacji 

udzielał wójt gminy. 

Zapoznała się również z pismami mieszkańców w sprawie utwardzenia istniejących ciągów dróg 

gminnych – są to protesty, kserokopie tych pism stanowią zał. do protokołu. 

 

Komisja uzyskała informacje od wójta gminy, iż dyskusje trwają z projektantem i kierownikiem 

robót odnośnie możliwości prawnych w odniesieniu do tych wniosków mieszkańców.  

 

Ad.3 

Przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Waganiec – dyskusja. 
 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pozostałymi dokumentami odnoście w/w skargi Państwa 

Ciesielskich, które wpłynęły do biura podawczego Urzędu Gminy od Marszałka Kujawsko - 

Pomorskiego w sprawie tej skargi i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – kserokopie pism 

stanowią załącznik do protokołu. 
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Komisja ponownie przeanalizowała ta sprawę i po rozpatrzeniu skargi Państwa Marii  

i Janusza Ciesielskich z dnia 07 lutego 2017 r. na działalność Wójta Gminy Waganiec  

w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznaje się skargę za niezasadną z powodów 

wskazanych w uzasadnieniu. 

 

Uzasadnienie: 

Dnia 07 lutego 2017 r. do Rady Gminy Waganiec wpłynęła skarga z dnia 06 lutego 2017 r. 

na Wójta Gminy Waganiec dotycząca złożenia oferty najmu lokalu dla Państwa Marii i Janusza 

Ciesielskich. 

Przewodniczący Rady Gminy Waganiec przekazał ją do Komisji Rewizyjnej celem jej 

zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady rozstrzygającej zasadność skargi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 227 w zw. z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 § 1 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. ze zm.) do 

rozpatrzenia skargi na Wójta właściwa jest Rada Gminy.  

Po zapoznaniu się ze skargą Komisja Rewizyjna ustaliła, że skarga dotyczy złożonej oferty 

najmu lokalu dla Państwa Marii i Janusza Ciesielskich z dnia 23.01.2017 r. Ponadto Państwo 

Ciesielscy otrzymali drugą ofertę najmu lokalu z dnia 08.02.2017 r. na podstawie, której podpisali 

umowę najmu lokalu mieszkalnego o pow. 24 m² z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2017 r.  

W związku z powyższym skargę na Wójta Gminy Waganiec Rada Gminy Waganiec uznaje 

się za bezzasadną. 

Jednocześnie z uwagi na to, iż skarga została uznana za bezzasadną, ponowienie jej w tej 

części bez wskazania nowych okoliczności spowoduje, zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, iż Rada Gminy Waganiec podtrzyma swoje stanowisko  

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia Skarżących. 

Dodatkowo Rada Gminy Waganiec wskazuje, iż na podstawie przepisu art. 229 pkt 3 

cytowanej ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego skargi m.in. na wójta i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych dotyczących jego zadań lub działalności, rozpatruje rada 

gminy, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania 

skarg. 

Naczelny Sąd Administracyjny szczegółowo wyjaśnił w wyroku z dnia 1 grudnia 1998r. 

(sygn. akt III SA 1636/97), iż „Skarga, o której mowa w art. 227 kpa, … jest odformalizowanym 

środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania 

wszczęcia postępowania administracyjnego albo też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub 

wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego”. Oznacza to, że postępowania 

skargowe w tym trybie jest postępowaniem jednoinstancyjnym i od niniejszej uchwały nie służy 

skarga do sądu administracyjnego.  

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Waganiec – stanowi on 

załącznik do protokołu. 

 

Ad.4 
Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 

 

Ad.6 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, zastępca przewodniczącego komisji Agnieszka 

Łopatowska o godz. 16
10  

zamknął posiedzenie. 

 
Protokołował:                                                                                                                Przewodniczący Komisji : 
Agnieszka Łopatowska  

                 Agnieszka Łopatowska                                                                       


