
UCHWAŁA NR XLVII/343/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się stanowisko Komisji Skarg , Wniosków i Petycji w sprawie skargi złożonej dnia 26 września 
2022 r. na postanowienie Wójta Gminy Żelazków odnośnie odmowy zwrotu części nakładów finansowych 
z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego   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 XLVII/343/2022
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Dnia 26 września 2022 r. do Rady Gminy Żelazków wpłynęła skarga Pani Barbary
Wiatrowskiej na postanowienie (tytuł nadany przez autora skargi) Wójta Gminy odnośnie
odmowy zwrotu części nakładów finansowych z tytułu wykonania przyłącza
wodociągowego.

Zgodnie z art. 18b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Rada Gminy rozpatruje skargi na działania Wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji.
Według art. 229 pkt.3 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2000 z późn. zm.) jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Wójta i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2, organem właściwym
do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Żelazków przyjął skargę i nadał jej bieg, poprzez
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego polegającego na dokładnym zbadaniu
zarzutów przedstawionych w skardze oraz sporządzenia opinii zawierającej stanowisko
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Żelazków. Członkowie Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji zapoznali się z treścią skargi, wysłuchali wyjaśnień , które przedstawił
obecny Wójt Gminy Żelazków Michał Kraszkiewicz oraz Pani Barbara Wiatrowska.

Członkowie Komisji po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału uznali, że skarga
jest bezzasadna, gdyż ze strony Wójta Gminy Żelazków Michała Kraszkiewicza nie
doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa. W aktualnie obowiązującym
stanie prawnym brak jest podstaw do wykupu przez Gminę Żelazków instalacji wykonanej
na własny koszt przez Panią Barbarę Wiatrowską . Stanowisko Wójta Gminy Żelazków
jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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