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Uchwała Nr XXII 134/2016

Rady Gminy Świlcza

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późno zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Ryszarda Janczyckiego z dnia 4 stycznia 2016 r. na działalność

Wójta Gminy Świlcza z uzasadnieniem, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego

o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr XXI/134/2016 r.
z dnia 30 marca 2016 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza po zbadaniu przedstawionych przez wójta
dokumentów związanych z rozgraniczeniem, prawomocnych wyroków sądowych,

pisma z 07.12.2015 r. Pana Ryszarda Janczyckiego, pisma RGM.6830.1.8.2004 Wójta
Gminy Świlcza z 16.12.2015 r., skargi z 04.01.2016 r. Pana Ryszarda Janczyckiego,
pisma RG.151O.1.2016 z 25.01.2016 r. Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza oraz
Protokołu z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska
z dnia 8 lutego 2016r. stwierdza, iż skarga z dnia 04.01.2016 r. na sposób załatwienia

przez Wójta Gminy Świlcza wniosku Pana Ryszarda Janczyckiego z 07.12.2015 r. jest
bezzasadna.
Na pismo Pana Janczyckiego z dnia 07.12.2015 r. Wójta Gminy Świlcza udzielił

odpowiedzi, w której wyjaśnił przedmiotowy stan faktyczny i prawny, w terminie
wymaganym przez kpa w dniu 16.12.2015r.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Świlcza nie posiada instrumentów do podważania

prawomocnych wyroków sądów. Stan prawny w materii przedmiotowych działek jest
uregulowany, co potwierdziła Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016r.
Komisja Rewizyjna i Rada Gminy Świlcza nie jest powołana do rozliczania wójta
z obietnic wyborczych dotyczących powołania bądź nie powoływania zastępcy wójta.
Powołanie zastępcy wójta jest uregulowane przepisami ustawy o samorządzie

gminnym, art. 26 a ustęp l mówi" Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje

swojego zastępcę i określa ich liczbę".

Rada Gminy uznaje skargę za bezzasadną.
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