
UCHWAŁA NR XVI/118/2016
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na  Przewodniczącą Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446 i poz. 1579) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Gminy Zębowice Gabrielę Buczek dotyczącej jej 
zachowania podczas obrad XV sesji Rady Gminy Zębowice w dniu 27 września 2016 r., złożoną przez skarżącego, 
Rada Gminy Zębowice, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice w sprawie 
zarzutów postawionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Poucza się o treści art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została 
uznana na 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 zawiadomienia skarżącego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Zębowice, zobowiązując go do 
powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z 
załącznikiem.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/118/2016

Rady Gminy Zębowice

z dnia 21 listopada 2016 r.

Uzasadnienie

14 października 2016 r. Opolski Urząd Wojewódzki przekazał Radzie Gminy Zębowice skargę mieszkańca 
Gminy do rozpatrzenia w części dotyczącej Przewodniczącego Rady Gminy. Skarżący zarzucił Gabrieli 
Buczek, przewodniczącej Rady Gminy Zębowice, odczytanie treści odpowiedzi na skargi skierowane przez 
niego do Wojewody Opolskiego oraz podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych wraz z 
miejscem zamieszkania.

Komisja Rewizyjna na spotkaniu w dniu 10 listopada 2016 r. ustaliła że wymienione zarzuty są 
bezpodstawne.

Po pierwsze, przewodnicząca  Rady Gminy Zębowice wykonała swój obowiązek przedstawienia radnym 
pisma Wojewody Opolskiego nr NK.IV.38.2016.RG z dnia 22 września 2016 r. skierowanego do skarżącego, a 
podanego do wiadomości Rady Gminy Zębowice,

Po drugie Komisja Rewizyjna odsłuchała nagrania z sesji z dnia 27 września 2016 r. i stwierdziła, że 
przedstawiając wymienione pismo Wojewody przewodnicząca nie podała danych osobowych i miejsca 
zamieszkania skarżącego.

Ustalając powyższe Komisja Rewizyjna wniosła o uznanie skargi za bezzasadną.

Przyjmując zaś za właściwe ustalenia Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Zębowice uznaje skargę za 
pozbawioną zasadności.
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