
UCHWAŁA NR XXVI/221/2021 
RADY GMINY SKARBIMIERZ 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2021 r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. Poz.713 ze zm.) oraz art.229 pkt. 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) Rada Gminy Skarbimierz, uchwala co 
następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Stanowicko-Marcinkowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców  z dnia 
16 listopada 2021 r. na działalność Wójta Gminy Skarbimierz z przyczyn faktycznych i prawnych wskazanych 
w uzasadnieniu uchwały, które stanowi jej integralną część. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Skarbimierz do zawiadomienia skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia skargi, przekazania uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści 
art. 239 kpa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Kołodziej 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/221/2021 

Rady Gminy Skarbimierz 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXVI/221/2021 

Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2021 r. 

            W dniu 16 listopada 2021 r. do Rady Gminy Skarbimierz wpłynęła skarga złożona przez Stanowicko-
Marcinkowskie Stowarzyszenie Mieszkańców na Wójta Gminy Skarbimierz dotycząca likwidacji zbiornika 
wodnego ( zbiornika p. pożarowego) w Małujowicach. 

Na podstawie art. 229 pkt. 3 k.p.a., organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 
działalności wójta jest Rada Gminy. Rada Gminy wyraża swoje stanowisko w drodze uchwały. 

Zgodnie z 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. 

Zakres przedmiotowy skargi wskazuje na zastrzeżenia do działań Wójta Gminy Skarbimierz wbrew woli 
mieszkańców wsi Małujowice, polegających na likwidacji – zasypaniu zbiornika wodnego p. pożarowego o  
wym. 40x8m. Ponadto skarżący podważa legalność wydanej przez Starostę Powiatu Brzeskiego Decyzji - 
Pozwolenie na budowę nr 494/21 z dnia 3.09.2021r. w przedmiotowej sprawie (wniosek do Wojewody 
Opolskiego z dnia 21 listopada 2021r). 

            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w dniu 6 grudnia 2021r. rozpatrywała zasadność wniesionej 
skargi.  Z wyjaśnień złożonych przez przedstawicieli UG Skarbimierz, tj. Wójta Andrzeja Pulita, zastępcy 
wójta Wójta Leszka Dybę oraz wyjaśnień działającej na zlecenie UG – geodety,  wynika, iż w przedmiotowej 
sprawie realizacja zadania została zainspirowana i  zaakceptowana przez mieszkańców wsi Małujowice, czego 
potwierdzeniem jest Uchwała Zebrania Wiejskiego nr 2/2020 z dnia 30.01.2021r. i przyjęcie do realizacji planu 
rzeczowo-finansowego, ze wskazaniem m.in. zadania likwidacji zbiornika p.poż  (wkład finansowy sołectwa 
w kwocie 10 000, 00 zł). Gmina Skarbimierz uzyskała wymagane prawem niezbędne decyzje i pozwolenia 
w tym Pozwolenie wodnoprawne z dnia 23.07.2021r.oraz decyzję - pozwolenie na budowę nr 494/21 z dnia 
3.09.2021r. Na podstawie obszernych merytorycznych wyjaśnień w sprawie złożonych przez Zastępcę Wójta p. 
Leszka Dybę oraz  Wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita, a także na podstawie przedłożonych 
dokumentów komisja uznała, że skarga w całości jest bezzasadną.  

Rada Gminy uznaje za własne ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   
 Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Skarbimierz  w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie 
załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a.
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