
UCHWAŁA NR XLII/452/2018 
RADY GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo w 
zakresie niepublikowania na stronie BIP Kołbaskowo „Informacji Wójta Gminy 
Kołbaskowo z działalności za IV kwartał 2017 r." 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze 
zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 1 marca 2018 r. na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo

w zakresie nieopublikowania do dnia 01.03.2018 r. na stronie BIP Kołbaskowo
„Informacji Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za IV kwartał 2017 r." w sprawie 

zarzutów postawionych w skardze i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, Rada 
Gminy Kołbaskowo, uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w 
uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kołbaskowo do poinformowania

skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicz
.
ący Radl Gminy 

CZ&<pb] 
Zbigniew Sżczuplak 



Załącznik do uchwały Nr XLH/452/2018 
Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 23.04.2018 r. 

W dniu 1 marca 2018 r. do biura Rady Gminy Kołbaskowo wpłynęła, skarga złożona 

przez                                  , zwanego dalej Skarżącym, na działalność Wójta Gminy 

Kołbaskowo w zakresie nieopublikowania do dnia 01.03.2018 r. na stronie BIP Kołbaskowo 

„Informacji Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za IV kwartał 2017 r." 

Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada 

gminy. Również z przepisów art. 18 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że 

rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych. Funkcję tę wykonuje komisja rewizyjna rady gminy. W tym stanie rzeczy 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kołbaskowo podjęła czynności kontrolne mające na celu 

wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. 

W dniu 19 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu 

rozpatrzenia niniejszej skargi. Radni mieli możliwość wypracowania stanowiska na podstawie 

informacji przedstawionych przez Wójta Gminy Kołbaskowo Panią Małgorzatę Schwarz 

pismem nr OR.0004.3.2018 z dnia 7 marca 2018 r. dotyczą.cego odniesienia się do zarzutu 

zawartego w skardze. 

W toku działań sprawdzających Komisja Rewizyjna ustaliła następujący stan 

faktyczny. 

Skarżący w złożonej skardze podnosi, że przepisy szczegółowe nakładają na Wójta 

Gminy Kołbaskowo obowiązek zamieszczania na stronie BIP Kołbaskowo Informacji Wójta 

Gminy Kołbaskowo z działalności za poszczególne kwartały roku. Dokumenty takie powinny 

być zamieszczone niezwłocznie, po upływie kwartału którego dotyczą. Do dnia 1 marca 2018 

roku obowiązek ten nie został wykonany. Skarżący twierdzi, że jako mieszkaniec gminy 

Kołbaskowo nie ma możliwości zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez Wójta 

Gminy Kołbaskowo. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi wyjaśnieniami, Komisja Rewizyjna nie znalazła 

podstaw do stwierdzenia zasadności skargi dotyczącej działań Wójta Gminy Kołbaskowo w 






