
UCHWAŁA NR XXVI/142/2021 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 22 stycznia 2021 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 i poz. 1378) 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 Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Wójta 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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Uzasadnienie

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

W dniu 23 grudnia 2020 r. została przekazana przez Wojewodę Opolskiego skarga na działania Wójta Gminy
Cisek w sprawie braku odpowiedzi na przesłany mail.

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 18 stycznia 2021 r. uznaje skargę za bezzasadną.

W dniu 23 listopada 2020 r. drogą elektroniczną na adres mailowy Wójta Gminy Cisek  wojt@cisek.pl 
wpłynęło zgłoszenie dot. zabłocenia ulicy Długiej aż do wyjazdu w kierunku na Cisek. Zgłaszający żądał
podjęcia interwencji i sprawdzenia stanu ulicy.

Przedstawiciel Urzędu Gminy Cisek niezwłocznie udał się w teren celem weryfikacji zgłoszenia. Na miejscu
stwierdzono faktyczne zabłocenie części drogi. Bez zbędnej zwłoki zobowiązano jednego z rolników do
wyczyszczenia powyższej drogi. Podobna sytuacja związana z zabrudzeniem drogi powtórzyła się
w następnych dniach. Niezwłocznie uprzątnięto powstałe zanieczyszczenia, co potwierdził również Sołtys wsi
Przewóz.

Natomiast w związku z trwającymi pracami rolnymi oczyszczanie drogi było powtarzane również w kolejnych
dniach.

Powyższe wskazuje, iż Wójt Gminy Cisek podjął natychmiastowe działania w terenie w celu sprawdzenia
informacji otrzymanych przez Skarżącego oraz podjął działania w celu usunięcia nieprawidłowości. A zatem
należy uznać, iż Wójt Gminy Cisek wywiązał się z oczekiwań Skarżącego zawartych w zgłoszeniu.
Załatwienie sprawy zgodnie z oczekiwaniami Skarżącego uznano za wystarczające, tym bardziej, że Skarżący
mieszka przy ul. Długiej i miał możliwość sprawdzenia osobiście efekty podjętych działań, a ponieważ
nie zgłaszał dalszych wniosków w tym temacie uznano, iż sposób załatwienia sprawy jest zgodny
z oczekiwaniami Skarżącego.

Na dzień rozpoznawania niniejszej skargi Wójt Gminy Cisek udzielił Skarżącemu również odpowiedzi na
piśmie.
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