
UCHWAŁA  Nr XXXII/206/2013 
Rady Gminy Olszanka 

z dnia 28 lutego 2013 roku 
 
w sprawie  rozpatrzenia   skargi  na  działalność    Sołtysa Wsi Gierszowice 

 
 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) oraz  art. 223 § 1, art. 229 pkt.3 , art.237 § 3 i art.238 § 1  ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 
2000r. Nr 98, poz. 1071  z późn. zmianami)   -  Rada  Gminy Olszanka  uchwala 
,  co  następuje: 

 
§  1 

 
W wyniku rozpatrzenia skargi Pani                             * z dnia 04 stycznia  
2013r. na działalność Sołtysa Wsi Gierszowice, Rada  Gminy  Olszanka  uznaje  
skargę  za  niezasadną.  
 

§ 2 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§  3 
 

Niniejszą uchwałę   wraz z uzasadnieniem  przesyła się Skarżącej  tytułem 
zawiadomienia  o sposobie załatwienia skargi oraz Wojewodzie Opolskiemu.  
 

§  4 
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
         Przewodniczący Rady 
         /-/ Walenty Oliwa 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK 
do UCHWAŁY NR XXXIII/206/2013 

Rady Gminy Olszanka 
z dnia 28 lutego 2013r. 

 
 
 

Rada Gminy Olszanka, w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej, mając na uwadze 
poniższe okoliczności uznała skargę za bezzasadną. 

 
 

 

W trakcie  postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna   po wysłuchaniu wyjaśnień  

pani Marii Pikul uznała i pani Doroty Skotnickiej i jej oświadczenia, że nie działała na szkodę 

strony skarżącej i nie namawiała do działań zmierzających do zniszczenia mienia uznała 

skargę za niezasadną. Impreza zaplanowana  przez panią                    od *  odbyła się i nikt nie 

próbował jej blokować. Pani                             *  ewentualne pomówienia i oskarżenia 

powinna skierować do odpowiednich  organów i instytucji z powództwa cywilnego.   
 

Pani                            *  telefonicznie przekazała, że nie może uczestniczyć w posiedzeniu.  

 

W części skargi dot. radnej Gminy Olszanka – pani Danuty Machowskiej Komisji stwierdziła, 

że nie ma takiej osoby  Gminie Olszance, która uzyskała mandat radnej.  

 

Zważywszy na powyższe fakty należy uznać skargę na Sołtysa Wsi Gierszowice  za 

niezasadną. 

 
 
Pouczenie 

Zgodnie z treścią art. 239 §1, K.p.a., 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. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
         /-/ Walenty Oliwa 
 
* Na  podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej usunięto dane 
osobowe strony skarżącej. 


