Projekt
z dnia 20 lipca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVIII/..../2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przekazania skargi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.
446) w związku z art. 229 pkt 2 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu do rozpatrzenia skargę Pana Jacka N. z dnia 8 maja 2016r.
(data wpływu 08.06.2016r.) na działania Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławów.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do przekazania skargi i zawiadomienia skarżącego
o przekazaniu skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Król
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UZASADNIENIE
Do Rady Gminy Stanisławów w dniu 8 czerwca 2016r. wpłynęła skarga Pana Jacka N. z dnia 8 maja
2016r. na działania Przewodniczącej Rady Gminy Stanisławów. Skarżący zarzuca Przewodniczącej Rady
Gminy działanie polegające na odebraniu Jemu głosu podczas obrad XVII sesji Rady Gminy oraz:
- arogancję urzędniczą i pogardę wobec Jego osoby,
- ukrywanie przed opinią publiczną niezgodnego z prawem działania Gminy,
- sprzeniewierzenie się złożonej przysiędze radnego,
- powodowanie w sposób jawny ukrywania dokonywanych czynów zabronionych przez Gminę,
- zatracanie fundamentalnego obowiązku radnego, jakim jest działanie w ramach ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego na rzecz wyborcy, podatnika i rzeczywistego członka społeczności Gminy,
- popełnienie czynu zabronionego poprzez obrazę art. 54 ust.1, art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela.
W ocenie Rady Gminy Stanisławów przedmiotowa skarga nie jest zasadna.
Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 19 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z
2016r. poz. 446) zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przepis ten wskazuje na kompetencje przewodniczącego rady gminy do organizowania pracy rady gminy.
Unormowania dotyczące kompetencji przewodniczącego rady gminy oraz precyzujące ustawową
regulację zawarte są również w statucie Gminy Stanisławów, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr
XXXIII/182/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy
Stanisławów. Zgodnie z § 34 ust. 1 statutu przewodniczący obrad prowadzi sesję według ustalonego
porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, a zgodnie z ust. 5 przewodniczący może
zabierać głos w każdym momencie.
Z kolei stosownie do § 35 ust. 1 statutu przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,
a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. W myśl § 35 ust.
3 jeżeli temat lub sposób wystąpień albo zachowania radnego lub uczestnika sesji w sposób oczywisty
zakłócają porządek obrad bądź uchybiają prowadzeniu sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego „do
porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego
faktu w protokole. Wskazane postanowienie stosuje się także do publiczności.
Odnosząc powyższe do stanu faktycznego, a także biorąc pod uwagę wskazane uregulowania stwierdzić
należy, że przewodniczący rady gminy ma za zadanie utrzymywać dyscyplinę obradowania, a odebranie
głosu było jego suwerenną decyzją.
Zgodnie z art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególne nie określają
innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej
zadań lub działalności rady gminy jest wojewoda.
Mając na uwadze treść skargi na Radę Gminy Stanisławów podkreślić należy, że obowiązujące przepisy
ustawy o samorządzie gminnym w sposób jednoznaczny określają zakres kompetencji i zadań
przysługujących z mocy w/w przepisów organom gminy, tj. wójtowi i radzie gminy. Do zadań organu
wykonawczego gminy należy przy tym podejmowanie wszelkich działań z zakresu bieżącego
funkcjonowania gminy w tym podejmowania działań związanych z przedsiębraniem działań samodzielnych,
ewentualnie wystąpienie do właściwych organów o podjęcie takich działań w zakresie wskazanym w
skardze.
Zgodnie bowiem z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli organ, który otrzymał
wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go
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właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.
Biorąc pod uwagę powyższe jedyną formą działania Rady w przedmiotowej sytuacji jest przekazanie
wniosku do organu właściwego, czyli zgodnie z art. 229 k.p.a. wojewodzie.
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