
Uchwała  Nr VI/ 47 /2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia  20  marca  2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 229 pkt 3,

art. 237 § 1 i 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

Uznaje za bezzasadną skargę Aleksandra Walata z dnia 22 lutego 2007 r. na działalność

Wójta Gminy Świlcza w przedmiocie nie rozwiązania przez niego stosunku pracy

z urzędnikiem samorządowym - Sekretarzem Gminy Świlcza Janem Kunyszem

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 VI/47/2007 Rady

Gminy Świlcza z dnia  20  marca   2007 r.

Uzasadnienie

Aleksander Walat b. radny Rady Gminy Świlcza złożył 19 lutego 2007 r. na ręce

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie skargę na Wójta Gminy Świlcza,

iż ten mając obowiązek zwolnienia z pracy urzędnika samorządowego – Sekretarza Gminy

Jana Kunysza z powodu skazania go prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnione

przestępstwo poświadczenia nieprawdy, nie uczynił tego. Skargę tę Prezes Izby przekazał

do rozpatrzenia – stosownie do właściwości określonej w art. 229 pkt 3, ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 z późniejszymi zmianami) – Radzie Gminy Świlcza (pismo z dnia 20 lutego 2007 r.

sygn. WA-053/1/2007, doręczone 22 lutego 2007 r.).

Podstawą stwierdzenia bezzasadność skargi jest okoliczność, iż Sekretarz Gminy

Świlcza, Jan Kunysz skazany nie był. Fakt ten znajduje potwierdzenie w treści informacji

o osobie, uzyskanej  8 marca 2007 r. z Krajowego Rejestru Karnego po myśli art. 37 ust. 4

pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.

Nr 196, poz. 1631 ze zm.).


