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RG.0012.K Rew.9.2017                                                                                                                     Waganiec, dnia 22.08.2017 r. 

 

Protokół nr 9/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 22 sierpnia 2017 r.  
w sali na parterze Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył przewodniczący komisji Radosław 

Zwierzchowski o godz. 14
00

 otworzył posiedzenie komisji. 

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

przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego komisji. 

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

Jarosław Różański, skarbnik gminy – Danuta Roszko, kierownik Centrum Usług Wspólnych – 

Mariola Sokołowska. 

Ad.1 

Przewodniczący komisji stwierdził, że komisja rewizyjna uczestniczy w składzie:  

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji, 

2. Łopatowska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji: 

 

Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy Waganiec. 

a) dyskusja, 

b) przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Waganiec.   

3. Zapoznanie się ze skarga na działalność kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu. 

a) dyskusja 

b) przygotowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu. 

4. Sprawy bieżące, korespondencja. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia komisja rewizyjna przyjęła jednogłośnie. 
 

Ad.2 

Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy Waganiec. 

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą na działalność wójta gminy Waganiec: 

- dnia 28 lipca 2017 r. do Rady Gminy Waganiec wpłynęła skarga (z dnia 27 lipca 2017 r.)  

na Wójta Gminy Waganiec dotycząca udzielenia odpowiedzi na złożone dnia 26 maja 2017 r. przez 

Pana Pawła Lemańskiego „Zażalenie”, w sprawie „o doprowadzenie do rzetelnego wykonania 

inwestycji objętej zamówienie publicznym” pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” 

– kserokopia skargi stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedmiotową skargą ustaliła, że dotyczy ona sposobu 

udzielenia odpowiedzi na złożone dnia 26 maja 2017 r. przez Pana Lemańskiego zażalenia.  

Komisja uznała, że pismo Pana Lemańskiego nie było zgodne z przytoczonymi zapisami ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 

art. 141 – 144 (Rozdział 11 – zażalenia) „na wydane w toku postępowania postanowienia służy 

stronie zażalenie”, ponieważ w przedmiotowej sprawie nie było prowadzone postępowanie 

administracyjne, a co się z tym wiąże nie mógł Pan Lemański być w nim stroną.  



 

 

 

 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, należało przyjąć, iż nie było podstaw do tego, aby pismo z dnia 26 

maja 2017 r. opatrzone nagłówkiem „zażalenie” potraktować, jako wniosek lub skargę i zastosować 

stosowną w tym zakresie procedurę, zgodną z Kodeksem postępowania administracyjnego.  

 

Komisja stwierdza, że zarządcą dróg gminnych jest Wójt i do zarządcy drogi, należy 

pełnienie funkcji inwestora tj. podejmowanie wszelkich decyzji związanych z remontami dróg. 

Żaden przepis prawa nie nakłada na zarządcę drogi obowiązku konsultowania kwestii remontów 

dróg gminnych z innymi podmiotami, w tym z mieszkańcami. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec powyższą skargę na Wójta Gminy Waganiec 

uznaje za bezzasadną. 

 

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

załącznik do protokołu.   

 

Ad.3 

Zapoznanie się ze skarga na działalność kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu. 

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą Pani ********** ********* z dnia 19.06.2017 r. 

(data wpływu 21.07.2017 r.) na działalność kierownika Centrum Usług Wspólnych w Wagańcu 

odnośnie przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego w 

Centrum Usług Wspólnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. – kserokopia skargi stanowi załącznik do 

protokołu. 

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uznała, że 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych nie ponosi winy za opublikowanie w Biuletynie Informacji 

Publicznej ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biuletynie Informacji 

Publicznej o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Złożona przez Skarżącą oferta nie spełniała 

wymogów formalnych, które są stawiane pracownikom samorządowym w ustawie o pracownikach 

samorządowych.  

Komisja stwierdza również, że niezależnie od powyższego postępowanie konkursowe,  

w którym brała udział Skarżąca nie może zostać unieważnione, bowiem nie zostało ono 

rozstrzygnięte.  

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec uznaje powyższą skargę na Kierownika 

Centrum Usług Wspólnych za bezzasadną. 

 

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług 

Wspólnych w Wagańcu – stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad.5 

Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 
 

Ad.6 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 
 

Ad.7 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, przewodniczący komisji Radosław Zwierzchowski  

o godz. 16
30  

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                                Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski  

                 Radosław Zwierzchowski                                                                     


