
Uchwała  nr  XXXIII/312/2013 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
 

z dnia 24 października 2013r. 

 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi. 

  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.594, zm. Z 2013r. poz. 645), w związku z art. 229 

pkt.3 i art. 238  §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.267), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Dobrzeń Wielki złożonej przez sześciu 

mieszkańców Osiedla Energetyk w Dobrzeniu Wielkim,  dotyczącej opieszałości w 

przedmiocie udzielenia odpowiedzi na skierowane do Wójta pismo, Rada Gminy Dobrzeń 

Wielki uznaje skargę za uzasadnioną z przyczyn podanych w uzasadnieniu, będącym 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Mieszkańcom, którzy złożyli skargę, należy udzielić odpowiedzi na pismo z dnia 

28 czerwca 2013r., które zostało doręczone do  Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w dniu 8 

lipca 2013r., w terminie możliwie szybkim, jednak nie później niż do czternastu dni od dnia 

podjęcia niniejszej Uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana do wszystkich Skarżących jako  

zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, o którym mowa w art. 238 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr XXXIII/312/2013         

        Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 24 października 2013r. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 03 października 2013r. do Rady Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęła skarga  

z dnia 27 września 2013r. złożona przez  mieszkańców Osiedla Energetyk w Dobrzeniu Wielkim 

(skargę podpisało sześciu mieszkańców, którzy podali swoje dane osobowe).  

Skarga dotyczyła opieszałości Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, który do dnia złożenia skargi nie 

odpowiedział na pismo Skarżących z dnia 28 czerwca 2013r., złożone w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim w dniu 8 lipca 2013r.  

W dniu 10 października 2013r. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki wystosował pismo do 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego i przygotowanie dla potrzeb Rady Gminy stanowiska co do zasadności skargi. Na 

posiedzeniu w dniu 15 października 2013r. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze zgromadzonymi 

dokumentami oraz wysłuchała wyjaśnień Wójta. Komisja stwierdziła, że pisemna odpowiedź na 

pismo z dnia 28 czerwca 2013r.  rzeczywiście nie została Skarżącym udzielona w związku z czym 

należy uznać skargę za uzasadnioną. 

 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki, biorąc pod uwagę: 

1) brzmienie przepisów zawartych w art.14, art. 35 i art. 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267, które regulują 

formę oraz terminy załatwiania spraw, jak również tryb postępowania w przypadku ich 

niedotrzymania, 

2) stanowisko Komisji Rewizyjnej zawarte w Protokole posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

z dnia 15 października 2013r.  

uznała, że skarga mieszkańców Osiedla Energetyk w Dobrzeniu Wielkim  na opieszałość Wójta w 

przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na złożone przez nich pismo jest uzasadniona  oraz, że należy 

tej odpowiedzi udzielić w terminie możliwie szybkim, nie później jednak niż do 14 dni od dnia 

podjęcia niniejszej uchwały.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


