
UCHWAŁA NR XV/141/2020 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Stanisławów na działania byłego Wójta Gminy 
Stanisławów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713)  oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),  w związku ze skargą Mieszkańca Gminy Stanisławów z dnia 15 czerwca 2020 r. 
na działania byłego Wójta Gminy Stanisławów, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Postanawia się przekazać skargę do prokuratury rejonowej w Mińsku Mazowieckim.  

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne dla przekazania skargi zawiera uzasadnienie do projektu 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 podpisania.  

 
  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2020 r. Mieszkaniec Gminy Stanisławów złożył do tutejszego urzędu skargę na działania
byłego wójta, któremu zarzucił korupcję mienia publicznego w związku z poszerzaniem drogi gminnej - ul.
Polnej w Stanisławowie. W swoim piśmie Skarżący przytacza różne informacje dotyczące kwot i osób
związanych z poszerzaniem ul. Polnej.  Wójt Gminy  w związku z tym, że skarga była adresowana do Urzędu
Gminy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(KPA) przekazał ją do Rady Gminy jako organu właściwego do rozpatrzenia skargi na Wójta. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27.07.2020 r. rozpatrzyła skargę i uznała, że w związku z tym, że
skarga dotyczy byłego wójta, który nie pełni tej funkcji od prawie 6 lat oraz dotyczy spraw toczących się
wiele lat temu, bowiem jak wskazuje skarżący, sprawa toczy się od lat 60- tych XX wieku, jak również w
związku z tym, że wiąże się z bardzo poważnymi zarzutami korupcji, skargę należy przekazać do Prokuratury
Rejonowej w Mińsku Mazowieckim jako organu właściwego do rozpatrzenia tak poważnych podejrzeń.
Zgodnie z treścią art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, każdy
dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o
tym prokuratora lub policję. Ponadto zgodnie z art. 240 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdy
skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według przepisów  kodeksu  albo  nie  należy  do
właściwości  organów administracji publicznej, przepisy
art. 233–239 stosuje się  odpowiednio, z zastrzeżeniem,  że  w miejsce pozostałych przepisów  kodeksu 
stosuje  się  przepisy postępowania właściwego dla danej sprawy.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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