
UCHWAŁA NR XXIX/170/ 17
RADY GMINY TURAWA

z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Turawa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z  dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r. 
poz. 446 z późniejszymi zmianami.1)) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Turawa, otrzymanej w dniu 
28.08.2017 r.  uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Uznaje się  za uzasadnioną w części  dotyczącej nie załatwienia  w formie pisemnej skargę zarejestrowaną 
pod Nr OB.1510.2.2017 r. dotyczącą braku odpowiedzi na pismo, złożone przez Skarżącego w Urzędzie Gminy 
Turawa w dniu  26.06.2017 r. - z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turawa, zobowiązując go do przesłania 
Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, stanowiącym odpowiedź na skargę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016 r.poz.1579,1948, z 2017 r. poz.730,935.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/170/ 17

Rady Gminy Turawa

z dnia 6 października 2017 r.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na skargę otrzymaną  w dniu 28.08.2017 r.  i zarejestrowaną pod Nr OB.1510.2.2017 r. Rada 
Gminy Turawa uzaje skargę za uzasadnioną w części dotyczącej nie załatwienia sprway w formie pisemnej.

Przedstawione w skardze zarzuty dot. braku odpowiedzi na pismo złożone przez Skarżącego w dniu 
26.06.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa zostały merytorycznie rozpatrzone przez Komisję Ładu, 
Porządku i Rolnictwa w dniu 20.09.2017 r.

Radni uznali, co nastepuje:

Skarżący otrzymał ustną odpowiedź na swoje pismo podczas jego lipcowej wizyty w Urzędzie Gminy 
Turawa. Kierownik Referatu Turystyki i Promocji Urzędu Gminy Turawa poinformował Skarżącego, że jeden 
ze znaków został skradziony, a pozostałe zdemontowano po ustaleniach z objazdu dróg wykonanego przy 
udziale Policji.

Podczas rozmowy ustalono również, że znaki zostały zdemontowane na zlecenie Referatu Budownictwa 
Urzędu Gminy.

W związku z powyższym uznano, że Skarżący  otrzymał informacje o jakie wnioskował w swoim piśmie.

Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony lecz istotne motywy takiego 
załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji, 
jednakże nie dokonano utrwalenia tego w formie pisemnej, wobec powyższego skargę uznano za uzasadnioną 
w części.

Mając na uwadze powyższe Radni Rady Gminy Turawa w głosowaniu jawnym podjęli decyzję jak
w sentencji.
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