UCHWAŁA NR XL/332/18
RADY GMINY DYWITY
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dywity.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zm. z 2018 r. poz. 149) Rada Gminy Dywity
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi pani Teresy Pietkiewicz oraz po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną
stwierdza się, że skarga jest bezzasadna.
2. Uzasadnienie stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dywity, zobowiązując do
udzielenia odpowiedzi i doręczenia wnioskującym kopii niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity
Sabina Robak
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Załącznik do uchwały Nr XL/332/18
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Załącznik do uchwały w sprawie skargi z dnia 23 marca 2018 r. na działania Wójta Gminy Dywity.
W dniu 23 marca 2018 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Dywity wpłynęło pismo podpisane przez
Skarżącą, zarzucające Wójtowi odmowę sporządzenia protokołu skargowego w dniu 20 lutego 2018 r.
Jak wynika z treści art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.:Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zm. z 2018 r. poz. 149) organem właściwym do
rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2 jest rada gminy. Mając na względzie
powyższe Przewodniczący Rady Gminy Dywity przyjął skargę i nadał jej bieg, poprzez przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego polegającego na dokładnym zbadaniu zarzutów przedstawionych w skardze
oraz zasięgnięcia opinii Komisji Rewizyjnej, co do jej zasadności.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na dzień 6 kwietnia 2018 r. zwołał posiedzenie, na którym komisja
zapoznała się z całością dokumentu oraz z wyjaśnieniem pracownika UG Dywity, który oświadczył, że dnia
20-02-2018 r. pan Wacław Pietkiewicz poprosił o spotkanie z Wójtem Gminy Dywity. W trakcie spotkania
pan Wacław Pietkiewicz zaczął używać obraźliwych słów oraz był agresywny wobec wójta, została
wezwana Straż Miejska. Będąc w Urzędzie Gminy Dywity, rozmawiając z pracownikami urzędu jak
również w trakcie spotkania z wójtem pan Wacław Pietkiewicz nie wyraził woli złożenia pisemnej skargi do
protokołu. Z uwagi na powyższe nie naruszona została procedura składania skarg lub innych pism
w Urzędzie Gminy Dywity.
Odnosząc się do ustaleń w wyniku przeprowadzonego przez Przewodniczącego głosowania, Komisja
Rewizyjna przyjęła jednogłośnie stanowisko wnioskując o uznanie skargi za bezzasadną w całości, przez
Radę Gminy w Dywity.
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