
UCHWAŁA XLIII/298/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 25 lipca 2018 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  
2018r. poz. 994 ,  poz.  1000) art. 229 pkt  3    i art. 239  § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.z  2017r.  poz. 1257,  z   2018r.  poz. 149, poz. 650 )   Rada   
Gminy   Olszanka    uchwala co następuje:

§ 1. 1. W   związku  z   ponowieniem   skargi   Pana D.K.   na  działalność Wójta Gminy Olszanka z  
dnia 26  czerwca   2018r.   przekazanej  przez  Wojewodę  Opolskiego  pismem   nr 
PN.I.1411.26.2018.EK z  dnia   6   lipca  2018r.  -  Rada  Gminy Olszanka , w  oparciu o  stanowisko  
Komisji Finansów, Budżetu  i  Planu 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 XLIII/298/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 25 lipca 2018 r.

W  dniu    9   lipca  2018r.  wpłynęła  do  Rady Gminy   Olszanka    skarga   Pana D.K.   z    dnia   
26  czerwca  2018r.     na  działalność  Wójta Gminy Olszanka    przekazana   przez Wojewodę  
Opolskiego  pismem  nr  PN.I.1411.26.2018.EK z  dnia  6  lipca  2018r.    do  rozpatrzenia  Radzie   
Gminy   Olszanka    według  właściwości    w  części dotyczącej  działalności  Wójta Gminy Olszanka.

Komisja   Finansów , Budżetu i  Planu   Rady Gminy  Olszanka    na    zlecenie Przewodniczącej   
Rady  Gminy   na   posiedzeniu  w   dniu   24.07.2018r.  zapoznała  się   ze  skargą   Pana D.K.  z  dnia   
26  czerwca  2018r.  na  działalność  Wójta Gminy Olszanka .

   Z  analizy    treści    skargi  i  jej  załączników   wynika , że  Skarżący   ponawia   zarzuty   
dotyczące  działalności  Wójta Gminy Olszanka    zawarte  w   uprzednio  złożonej  skardze  z  dnia  
10 stycznia  2018r. rozpatrzonej  przez Radę Gminy  Olszanka   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  pouczenieo treści art. 239 kpa. Odpis uchwały 
wraz z  uzasadnieniem   doręczono Skarżącemu   w   dniu   04.04.2018r.   

Z   porównania   treści   skarg   Pana D.K. : z   dnia  10  stycznia  2018r.  oraz   z  dnia   26  czerwca   
2018r.   wynika  , że  skarżący  ponowił  skargę  na  działalność   Wójta  Gminy Olszanka  bez 
wskazania  nowych okoliczności.

Zgodnie  z   art.  239  § 1  ustawy   z dnia   14  czerwca   196-r. – Kodeks  postępowania  
administracyjnego  (Dz.U. z   2017r. poz.  1257 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.

W  związku  z   powyższym  , w  wyniku   rozpatrzenia skargi z  dnia   26 czerwca   2018r.   Rada 
Gminy  Olszanka  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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