
UCHWAŁA XLVII/313/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 18 października 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, poz.1349, poz.1432) art. 229 pkt  3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z  2017r.  poz. 1257, Dz. U.  z 2018r.  poz. 149, 
poz. 650, poz.1544, poz. 1629 )   Rada   Gminy   Olszanka    uchwala co następuje:

§ 1. 1. W   związku  z   ponowieniem  w dniu 11 sierpnia 2018r. przez Pana D.K. skargi  na  
działalność Wójta Gminy Olszanka    -  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 XLVII/313/2018

Rady Gminy Olszanka

z dnia 18 października 2018 r.

W  dniu    11 sierpnia 2018r.  wpłynęła  do  Rady Gminy   Olszanka    skarga   Pana D.K.      na  
działalność  Wójta Gminy Olszanka.

Komisja   Finansów , Budżetu i Planu   Rady Gminy  Olszanka    na    zlecenie Przewodniczącej   
Rady  Gminy   na   posiedzeniu  w dniu   28.09.2018r.  zapoznała  się   ze  skargą   Pana D.K.  z dnia   
11 sierpnia  2018r.  na  działalność  Wójta Gminy Olszanka .

Z analizy    treści    skargi z dnia 11 sierpnia 2018r.  i jej  załączników   wynika, że  Skarżący 
podniósł ponownie   zarzuty   dotyczące  działalności  Wójta Gminy Olszanka   które   zawarte zostały   
w skardze   z  dnia 10 stycznia    2018r. (data wpływu  11  stycznia 2018r.)  ,a  które  dotyczą  sprawy  
z zakresu   postępowania   podatkowego   prowadzonego   na  podstawie   ustawy – Ordynacja  
podatkowa     oraz z  zakresu   danych  osobowych .

Rada Gminy Olszanka  uchwałą    nr  XXXVII/264/2018   w  sprawie   rozpatrzenia  skargi    na  
działalność  Wójta Gminy Olszanka    uznała   skargę   z  dnia   10  stycznia  2018r.  za    bezzasadną  ,  
W odpowiedzi  na  skargę  , którą  Skarżący  otrzymał w  dniu  4  kwietnia    2018r.  wykazano   
bezzasadność  skargi  wraz z  uzasadnieniem  faktycznym i  prawnym    oraz   pouczeniem  o  treści   
art.  239  §   1    ustawy – Kodeks  postępowania   administracyjnego.    

W  dniu    26  czerwca    2018r.   Skarżący    ponownie  złożył  skargę  na  działalność Wójta Gminy 
Olszanka   w tej samej  sprawie ,    nie  wskazując  nowych    okoliczności  , w związku z  powyższym  
Rada Gminy Olszanka   podtrzymała   swoje   poprzednie  stanowisko  na   podstawie Uchwały  Nr 
XLIII/298/2018 z dnia 25  lipca 2018r. w  sprawie   podtrzymania   stanowiska wyrażone w Uchwale  
Nr   XXXVII/264/2018 z dnia  28 lutego   2018r.  w sprawie   rozpatrzenia  skargi   na  działalność  
Wójta  Gminy Olszanka.

Ponowienie skargi  Pana  D.K.  z dnia 11 sierpnia 2018r. dotyczy tego samego przedmiotu  skargi   
wniesionej  dnia   11 stycznia   2018r. i ponowionej dnia    26 czerwca   2018r.  .  Skarżący    
nie wskazał    nowych  okoliczności   sprawy powtarzając   zarzuty   zawarte   w poprzednich   
skargach  dot. postępowania podatkowego na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa oraz z zakresu danych osobowych.

Zgodnie  z art.  239 § 1 ustawy   z dnia   14 czerwca   1960-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   11 sierpnia   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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