
UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013
RADY GMINY CISEK

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Chwałek na działalność Wójta Gminy Cisek

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz.594, poz. 645) oraz art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę na działalność Wójta Gminy Alojzego Parysa złożoną przez Panią Annę 
Chwałek pismem z dnia 21 sierpnia 2013 r., reprezentowaną przez adwokata Grzegorza Stasikiewicza. 

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cisek do przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz 
z załącznikiem do Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Stasikiewicza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

mgr Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/167/2013 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 30 września 2013 r. 

Uzasadnienie 
do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisek 

Rada Gminy Cisek po zapoznaniu się z pismem Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z dnia 30.08.2013r. oraz protokółem Komisji Rewizyjnej z dnia 20.09.2013r stwierdza, co następuje: 

Pani Anna Chwałek nie zamieszkuje w Landzmierzu a centrum jej spraw życiowych od 2009 roku znajduje 
się w Domu Opieki w Porębie – Gmina Leśnica. Powódź miała miejsce w 2010 roku, czyli Pani Anna Chwałek 
już przebywała rok w ośrodku opieki, zatem powodem umieszczenia w tymże ośrodku były okoliczności inne 
aniżeli powódź. 

Z kontrolowanych dokumentów wynika, iż o każdorazowym niezałatwieniu sprawy w terminie określonym 
art. 35 kpa organ zawiadamiał stronę postępowania podając przyczynę zwłoki oraz wskazywał nowy termin 
załatwienia sprawy. Od każdej wydanej decyzji strona wnosiła odwołanie, odnosząc się do zaleceń organu 
odwoławczego Wójt dążył do zebrania pełnego materiału dowodowego i to było powodem 3 letniego 
załatwienia sprawy. Ostatecznie sprawa zasiłku powodziowego w tej sprawie została zakończona dnia 8 sierpnia 
2013r decyzją GOPS 5015.8.2013. 

Przedmiotowe postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania 
administracyjnego 

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się skargę na działalność Wójta Gminy w przedmiotowej sprawie za 
niezasadną.
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