UCHWAŁA NR XXV/308/22
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Bobrowice
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Bobrowice z przyczyn faktycznych i prawnych
wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi jej integralną część.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady zobowiązując go do zawiadomienia
Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła
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Uzasadnienie
W dniu 19 maja 2022 r. do Rady Gminy Bobrowice wpłynęła skarga przekazana według właściwości
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze na bezczynność Wójta Gminy Bobrowice
w przedmiocie wysychania jeziora Piaszno.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem
spraw określonych w pkt 2, tj. należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest rada
gminy.
W myśl art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być w
szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw.
Przedmiotowa skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji, która na
posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r. dokonała analizy i ustaliła, że Skarżący w dniu 13 kwietnia 2021 r.
drogą mailową złożył wniosek do Wójta Gminy Bobrowice w sprawie wysychania jeziora Piaszno oraz
ostrzeżenie przed spowodowaniem strat gospodarczych dla turystyki w miejscowości Bronków.
Pismem dnia 23 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Bobrowice w odpowiedzi na wniosek poinformował
Skarżącego, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania
własne gminy obejmują sprawy wynikające z art. 7 ww. ustawy. Wójt w piśmie poinformował również
Skarżącego, że wskazane przez niego obiekt tj. jezioro Piaszno nie jest własnością gminy, w związku czym
nie może zrealizować wniosku.
Wobec powyższego skargę uznaje się za bezzasadną rekomendując swoją ocenę sprawy Radzie Gminy
Bobrowice
Pouczenie:
Zgodnie z art. 238 Kpa poucza się Skarżącego, że w myśl art. 239 Kpa 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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