
UCHWAŁA NR XXXVI/272/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie skargi na zachowanie Wójta Gminy Żelazków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ), Rada Gminy uchwala , co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Komisji Skarg , Wniosków i Petycji w sprawie skargi na zachowanie Wójta 
Gminy Żelazków złożonej dnia 26.10.2021 r. przez Sołtys Złotnik Małych i uznaje się skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Żelazków, zobowiązując 
Przewodniczącego do powiadomienia  Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/272/2022
Rady Gminy Żelaków
z dnia 25.02.2022 r.

w sprawie skargi na zachowanie Wójta Gminy Żelazków

Skarga Pani Sołtys Jadwigi Urbaniak na Wójta Gminy Żelazków wpłynęła do
Urzędu Gminy Żelazków w dniu 26.10.2021 r.
Skarga dotyczyła niestosownego zachowania Wójta Sylwiusza Jakubowskiego w
stosunku do Sołtys Jadwigi Urbaniak podczas spotkania sołtysów z okazji 50-lecia
pełnienia funkcji sołtysów z gminy Żelazków w dniu 16.10.2021r. Według skarżącej
Wójt wykazał się agresywnym zachowaniem wobec jej osoby.

Członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji zapoznali się z treścią skargi
dotyczącą zarzutów skierowanych pod adresem Wójta Gminy Żelazków .

W dniu 5 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji, na które przybyła Sołtys Jadwiga Urbaniak. Skarżąca podczas posiedzenia
przedstawiła swoją wersję zdarzeń z zajścia w dniu 16.10.2021 oraz swoje
oczekiwania względem zaistniałej sytuacji.

Członkowie komisji po przeanalizowaniu skargi i na podstawie informacji
uzyskanych od skarżącej uznali , że należy zapoznać się z wyjaśnieniami Wójta
Gminy Żelazków dotyczącymi niniejszej sprawy.

W dniu 7 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji w celu zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, podczas
której Wójt Gminy Żelazków przedstawił swoją wersję zdarzeń.

Ostatecznie członkowie komisji stwierdzili , że skarga dotyczy sprawy
prywatnej, konfliktu wywiązanego pomiędzy Panią Sołtys a Wójtem Gminy
Żelazków.

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji , która jest częścią Rady Gminy uznała ,że
nie posiada kompetencji do rozstrzygania takich sporów.

„Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie i nienależyte
wykonywanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie
praworządności lub interesów skarżących , a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw”

Komisja uznała, że w tym stanie rzeczy skarga jest bezzasadna.
Wobec powyższego , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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