
UCHWAŁA NR XXX/188/2018
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg na działalność Wójta Gminy Kiełczygłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z 2018r. poz. 149), po 
rozpatrzeniu ponownych skarg Pana Michała Ciemciocha Rada Gminy Kiełczygłów  u c h w a l a, co 
następuje:

§ 1.  Uznaje się za bezzasadne skargi Pana Ciemciocha z dnia 9 stycznia 2018r. oraz z dnia 19 grudnia 
2017r., otrzymanej w dniu 26 lutego 2018r.  na działalność Wójta Gminy Kiełczygłów w przedmiocie 
naruszenia własności gruntów należących do skarżącego i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale nr 
XX/115/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia o sposobie załatwienia skarżącego 
i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Panią Beatę Kępa Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Kiełczygłów Nr XXX/188/2018

z dnia 29 marca 2018r.

W dniu 09 stycznia 2018r. Pan Michał Ciemcioch wniósł skargę na działalność Wójta Gminy
Kiełczygłów. Dodatkowo skargę tą przekazał również do: Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oddzielną skargę
dotyczącą tych samych spraw przesłał do Pani Poseł Beaty Kępa. Skan powyższej skargi Wójt Gminy
otrzymał w dniu 26 lutego 2018r.

Po analizie treści skarg okazało się, że ich treści co do zasady są tożsame i pokrywają się z treścią
zarzutów postawionych Wójtowi Gminy Kiełczygłów zawartych w skardze z dnia 20.10.2016r. rozpatrzonej
już Uchwałą Rady Gminy Kiełczygłów Nr XX/115/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. a w uzasadnieniu do tej
uchwały organ szczegółowo wyjaśnił przyczyny uznania skargi za bezzasadną. Jak ustalono skarżący
nie wskazał także nowych dowodów oraz okoliczności odnoszących się do podawanych przez niego
twierdzeń dotyczących kwestii naruszenia własności należących do jego gruntów.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Kiełczygłów uznała za zasadne zastosowanie w niniejszej
sprawie art. 239 § 1 k.p.a. zgodnie, z którym „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”. Z uwagi na
powyższe Rada Gminy Kiełczygłów podjęła uchwałę podtrzymującą stanowisko zawarte w uprzednio
podjętej uchwale.

Id: F1ACC1A4-D90F-44E6-A57D-CF0184EF1DC6. Uchwalony Strona 1




