
UCHWAŁA VII/63/2019
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w  uchwale Nr XXXVII/264/2018 z dnia 28 lutego 
2018r. w  sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2019r. poz. 506) art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U.z 2018r. poz. 2096, z 2019r. poz. 60) Rada Gminy Olszanka uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. W związku z  ponowieniem w dniu 10 stycznia 2019r. przez Pana D.K. skargi na działalność 
Wójta Gminy Olszanka - Rada Gminy Olszanka, w  oparciu o  stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko zawarte w  uchwale 
Nr XXXVII/264/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w  sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 
Gminy Olszanka .

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do uchwały Nr VII/63/2019

Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

W dniu 10 stycznia 2019r. wpłynęła do Rady Gminy Olszanka skarga Pana D.K. na działalność Wójta 
Gminy Olszanka.

Rada Gminy Olszanka zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Olszanka, która na posiedzeniu w dniu 03.04.2019r., po dokonaniu analizy treści skargi ustaliła:

Skarga z  dnia 10.01.2019r. (data wpływu z  14.01.2019r. ) na działalność Wójta Gminy Olszanka 
zawiera ponowione zarzuty , które skarżący zawarł w skardze na działalność Wójta Gminy Olszanka 
złożonej w dniu 10  stycznia 2018r. która została przez Radę Gminy Olszanka rozpatrzona w  dniu 28  
lutego 2018r. uchwałą nr XXXVII/264/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Olszanka. Skarga ta została uznana za bezzasadną, a  jej bezzasadność wykazano w  załączniku do 
uchwały zawierającym uzasadnienie faktyczne i  prawne oraz pouczenie o  treści art. 239 kpa . Odpis 
uchwały wraz z  uzasadnieniem doręczono Skarżącemu w  dniu 04.04.2018r. 

Skarżący dwukrotnie ponowił skargę na działalność Wójta Gminy Olszanka, bez wskazania nowych 
okoliczności sprawy tj.:
- skarga z  dnia 26  czerwca 2018r. - Rada Gminy Olszanka Uchwałą Nr XLIII/298/2018 z dnia 25  lipca 
2018r. podtrzymała swoje poprzednie stanowisko wyrażone w  Uchwale Nr XXXVII/264/2018 z dnia 
28 lutego 2018r. w  sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka.

- skarga z  dnia 11 sierpnia 2018r - Rada Gminy Olszanka w dniu 18  października 2018r. podjęła 
Uchwałę Nr XLVII/313/2018 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w  uchwale Nr 
XXXVII/264/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w  sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Olszanka.

Porównując treści skargi z  dnia 10  stycznia 2019r. oraz skarg wcześniejszych z  dnia 10  stycznia 
2018r. i  ponowionych przez skarżącego skarg z  dnia 26  czerwca 2018r. oraz z dnia 11  sierpnia 
2018r. stwierdzono, że dotyczą one tego samego przedmiotu sprawy. Skarżący powtarza zarzuty, a  
jednocześnie nie wskazuje nowych okoliczności sprawy. Potwierdza to sam Skarżący, który na wstępie 
swojej skargi zaznaczył , że skarga „dotyczy : wnoszonych w  minionych latach skarg na Wójta Urzędu 
Gminy Olszanka 16”, po czym stwierdza cyt.: „swoją skargę zmuszony jestem jeszcze raz opisać”. 

Rada Gminy Olszanka rozpatrując wcześniejszą skargę Pana D.K. na działalność Wójta Gminy 
Olszanka z dnia 10 stycznia 2018r. uznała ją bezzasadną, a odpowiedź o sposobie jej rozpatrzenia wraz 
z uzasadnieniem została Skarżącemu doręczona. W wyniku dwukrotnego ponowienia skargi bez 
wskazania nowych okoliczności sprawy Rada Gminy dwukrotnie podtrzymała swoje poprzednie 
stanowisko w uchwale z dnia 25 lipca 2018r. oraz w uchwale z dnia 18 października 2018r.

Podkreślenia wymaga, że ww. uchwały Rady Gminy Olszanka podjęte w wyniku rozstrzygnięcia 
opisanych ww. skarg złożonych przez Skarżącego są obowiązujące i pozostają w obrocie prawnym 
jako zgodne z prawem, nie zostały bowiem uchylone przez organy nadzoru, ani nie stwierdzono 
nieważności tych uchwał czy też naruszenia prawa .

Ponadto Wydział Prawny i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził w dniu 
25 stycznia 2019r. kontrolę w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 
i wniosków przez organy Gminy Olszanka tj. Wójta Gminy Olszanka i Radę Gminy Olszanka, która 
obejmowała również swoim zakresem skargi składane przez Pana D.K. i sposób ich rozpatrzenia. 
Powyższa kontrola zakończyła się z wynikiem pozytywnym.

Id: 8DB965F1-3CC2-43AC-A7EE-5CD16C887054. Podpisany Strona 1



Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960-r.– Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2018r. poz. 2093 z późn.zm.) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę 
bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Wobec stwierdzenia, że skarga z  dnia 10 stycznia 2019r. jest trzecią skargą z  ponowieniem zarzutów 
na działalność Wójta Gminy Olszanka bez wskazania nowych okoliczności faktycznych, w  wyniku 
rozpatrzenia tej skargi Rada Gminy Olszanka zgodnie art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko wyrażone w  uchwale nr 
XXXVII/264/2018 z  dnia 28  lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Olszanka .

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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