
UCHWAŁA NR XXIII/126/2020 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi Pana _______ i po zapoznaniu się z opinią 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Wójta Gminy Cisek w zakresie bezczynności na 
rozpatrzenie skargi na pracownika Urzędu Gminy Cisek. 

§ 2. Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Cisek i zobowiązuje się ją do 
przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/126/2020 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 28 września 2020 r. 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek 

W dniu 11 września 2020 r. została przekazana przez Wojewodę Opolskiego skarga na bezczynność Wójta 
Gminy Cisek w zakresie załatwienia skargi na pracownika Urzędu Gminy Cisek. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności 
wójta jest rada gminy. 

Rada Gminy Cisek po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy Cisek oraz protokołem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji z dnia 25 września 2020 r. uznaje skargę za bezzasadną. 

W dniu 14 lipca 2020 r. Panu Wójtowi została oddana „do rąk własnych” koperta, która została przekazana do 
kwarantanny i otwarta w dniu 16 lipca 2020 r. 

Po zapoznaniu się z treścią pisma i przeanalizowaniu okoliczności przedstawionych w piśmie Wójt Gminy 
Cisek nie zakwalifikował pisma jako skargi na pracownika Urzędu Gminy Cisek, gdyż przedstawione w piśmie 
zdarzenie dotyczyły spraw prywatnych oraz stosunków sąsiedzkich i nie były bezpośrednio ani pośrednio 
związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracownika. 

Na powyższe pismo udzielono odpowiedzi w dniu 15 września 2020 r. 

Na pismo udzielono odpowiedzi w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego: „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia 
otrzymania odwołania”. 

Na dzień rozpoznawania niniejszej skargi przez Radę Gminy Cisek Wójt Gminy Cisek nie pozostawał 
w bezczynności a odpowiedź Skarżącemu została już udzielona.
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