UCHWAŁA NR XXXIII/274/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stanisławów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku ze skargą Radnego Gminy Stanisławów Sylwestra Książek z dnia 26 września 2017 r. na działalność Wójta Gminy Stanisławów, Rada Gminy Stanisławów
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Radnego Gminy Stanisławów - Sylwestra Książek z dnia 26 września
2017 r. na działalność Wójta Gminy Stanisławów, która wpłynęła do Urzędu Gminy Stanisławów w dniu
28 września 2017 r.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za bezzasadną zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławów.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do powiadomienia Skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Król
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Uzasadnienie
W dniu 28 września 2017 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Stanisławów, zaadresowane do Przewodniczącej Rady
Gminy Stanisławów - Pani Elżbiety Król, skarga Radnego Gminy Stanisławów - Sylwestra Książek (z dnia
26 września 2017 r.) wzywająca do podjęcia działań kontrolnych i dyscyplinujących Wójta Gminy Stanisławów.
W piśmie tym Skarżący podnosi, że Wójt Gminy Stanisławów nie zrealizował w 70% funduszu sołeckiego wsi
Choiny za 2016 rok. Ponadto zarzuca w nim, że Wójt nawoływał i wzywał do działań niepraworządnych
wprowadzając mieszkańców w błąd poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, co łamie podstawy
ładu przestrzennego gospodarki nieruchomościami i prowadzi do konfliktów, brak uregulowania stanu prawnego
wspólnoty gruntowej wsi Choiny oraz to, że w głębokiej niesprawiedliwości odwołano sołtysa wsi Choiny.
Zgodnie ze stanowiskiem Rady Gminy Stanisławów, zajętym w dniu 9 listopada 2017 r. na XXX sesji, skarga
została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stanisławów.
Komisja Rewizyjna, rozpatrując powyższą skargę na posiedzeniach w dniach 27 grudnia 2017 r. i 22 stycznia
2018 r., po zapoznaniu się z dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu oraz po wysłuchaniu wyjaśnień
złożonych przez Wójta, pracowników Urzędu Gminy Stanisławów oraz Skarżącego wyraziła stanowisko, że skarga
jest niezasadna.
Odnośnie zarzutu Skarżącego o niezrealizowaniu przez Wójta funduszu sołeckiego wsi Choiny za 2016 rok,
Komisja ustaliła, że został on zrealizowany w 94,29% (kwota funduszu na 2016r.-10.516,26zł). Niewydatkowana
część funduszu, to kwota 600zł i dotyczy zakupu drukarki, której nie można było zrealizować, z uwagi brak
podstawy prawnej. Tym samym zarzut w powyższym zakresie jest nieuzasadniony.
W sprawie kolejnego zarzutu, tj. nawoływania i wzywania do działań niepraworządnych wprowadzając
mieszkańców w błąd poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, co łamie podstawy ładu
przestrzennego gospodarki nieruchomościami i prowadzi do konfliktów uznaje się również, że powyższy zarzut
nie został potwierdzony. Z informacji przekazanej przez Wójta, wynika, że na owym zebraniu wiejskim
zaproponował mieszkańcom, aby fundusz przeznaczyli na zakup kontenera, który mógłby być wykorzystywany
jako miejsce do organizacji spotkań. Propozycja ta, nie spotkała się jednak z aprobatą Sołtysa i wniosek nie był
w ogóle głosowany. Zarzut powyższy Komisja uznała za bezzasadny.
Odnosząc się do zarzutu w sprawie braku uregulowania stanu prawnego wspólnoty gruntowej wsi Choiny
wyjaśniono, że sprawa ta miała już swój finał w Sądzie i została przez P. Książka, ówczesnego Sołtysa przegrana.
Pan Książek nie złożył w odpowiednim terminie odwołania. Z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostę Mińskiego wynika, że działki te mają status: „właściciel nieustalony-wspólnota gruntowa”. Z decyzji
SKO i wyroku WSA wynika, że jest to mienie gromadzkie, w związku z tym jest możliwość komunalizacji na
rzecz Gminy, z chwilą zmiany zapisu przez Starostwo. Tym samym zarzut w powyższym zakresie jest
nieuzasadniony.
W sprawie zarzutu dotyczącego głębokiej niesprawiedliwości przy odwołaniu sołtysa wsi Choiny członkowie
Komisji Rewizyjnej uznali, iż nie będą rozpatrywać zarzutu "niesprawiedliwości", ponieważ odwołanie sołtysa
było wolą mieszkańców wsi, o czym świadczy przebieg Zebrania Wiejskiego zapisany w protokole z dnia
23 września 2017 r., które zostało zwołane na wniosek mieszkańców tej wsi, m.in. w celu odwołania sołtysa.
Również ten zarzut Komisja uznała za nieuzasadniony.
Rada Gminy Stanisławów, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i wniosek Komisji Rewizyjnej, działając na
podstawie art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) uznała skargę Sylwestra Książek za bezzasadną.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż podjecie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017r., poz. 1257 ze zm.) - „ 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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