
UCHWAŁA NR XLI(248)2022 
RADY GMINY DYNÓW 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dynów 

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.  
z 2022r. poz.559 ze zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, art. 237 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) Rada Gminy Dynów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Dynów, Rada Gminy Dynów uznaje skargę za 
bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Franciszek Pilip 
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Załącznik do uchwały Nr XLI(248)2022 

Rady Gminy Dynów 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 09 maja 2022 r. wpłynęła skarga na Wójta Gminy Dynów za bezpodstawne wezwanie Policji na salę 
obrad Rady Gminy w dniu 26 lutego 2021 roku. Przedmiotowa skarga skierowana została do 
Przewodniczącego Rady celem analizy przez właściwą Komisję Rady Gminy. W dniu 19 maja 2022 r. odbyło 
sie posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którego celem było wypracowanie stanowiska 
w omawianej skardze oraz przedstawienie opinii Radzie Gminy. Po zapoznaniu się                     z argumentacją 
strony skarżącej oraz po analizie skargi - Komisja nie dopatrzyła się niewłaściwego działania ze strony Wójta 
Gminy w tej sprawie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie (4 głosy - ZA) zawnioskowała 
o uznanie skargi za bezzasadną. Rozpatrując treść skargi w odniesieniu do zarzutu bezpodstawnego wezwania 
policji należy zauważyć, że sama skarżąca przyznaje, że została ukarana przed Sądem Rejonowym 
w Rzeszowie. W tych okolicznościach nie sposób przyjąć, że zawiadmienie było bezpodstawne, a wszelkie 
inne wskazane okoliczności nie dotyczące tego zawiadomienia były już przedmiotem pism i wyjaśnień 
kierowanych do skarżącej, a także na jej wniosek udostępniono jej pisma o które wnioskowała skarżąca 
w odrębnym trybie - na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. W świetle powyższych 
ustaleń brak jest podstaw do stwierdzenia niewłaściwego działania Wójta Gminy, a co za tym idzie stwierdza 
się, że skarga wniesiona na działalność Wójta jest bezzasadna. 

Pouczenie: 

 Zgodnie z art. 239 §  1 ustawy z dnia 14 caerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 735), 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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