
UCHWAŁA NR XX.167.2020 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie umorzenia postępowania skargowego 

Na podstawie art. 105 § 2, art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 października 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego  (Dz.U. z 2020 r. poz 256 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Domaszowice po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyrażoną 
w uchwale nr 14.2020 z dnia 04 listopada 2020 r. umarza w całości postępowanie skargowe wszczęte                        
w skutek skargi mieszkańca gminy  (data wpływu do Rady Gminy Domaszowice 20.10.2020 r.) na działania Wójta 
Gminy Domaszowice jako bezprzedmiotowe w związku z cofnięciem skargi. 

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Domaszowice stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Domaszowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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Uzasadnienie

W dniu 20.10.2020 r. wpłynęła do Rady Gminy Domaszowice skarga mieszkańca gminy. Zgodnie z art. 18b
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada
gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje
składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Mając na uwadze powyższą
regulację prawną oraz Statut Gminy Domaszowice, Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice skierował
skargę do Komisji Skarg, Wniosków i petycji Rady Gminy Domaszowice celem rozpatrzenia oraz
przedstawienia opini w sprawie zarzutów zawartych w skardze. Komisja na dzień 4 listopada 2020 r.
wyznaczyła posiedzenie w sprawie rozpatrzenia skargi, zawiadamiając o tym skarżącego oraz Wójta Gminy
Domaszowice, o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia Komisji. W toku postępowania wyjaśniającego
przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2020 r. Komisja Skarg wniosków ustaliła, co następuje: 1)Odnosząc się
do zarzutu pierwszego: Wójt Gminy Domaszowice pomimo otrzymania od Przewodniczący Komisji Kultury
Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu pisma nr RG.0012.1.2019.MC z dnia
28.11.2019 r., o przygotowanie projektu uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy
Domaszowice w żłobkach na terenie Miasta Namysłów w kwocie nie przekraczającej 300 zł, przygotowała
projekt uchwały z kwotą niewystarczającą dopiero pod obrady XV sesji Rady Gminy Domaszowice odbytej
w dniu 25 maja 2020 r. (Uchwała Nr XV.128.2020). Kolejną uchwałę w ww. sprawie Rada Gminy podjęła
podczas obrad XIX sesji w dniu 28 października 2020 r. (uchwała nr XIX.156.2020). Skarżący już wcześniej tj.
w dniu 29.04.2020 r. składał wniosek do Rady Gminy Domaszowice wnosząc w punkcie 1) dofinansowanie do
żłobków w powiecie Namysłowskim. Rada Gminy Domaszowice uchwałą nr XV.123.2020 uznała wniosek za
zasadny. 2)Odnosząc się do zarzutu drugiego: Wójt Gminy Domaszowice nie przedłożyła żadnej
korespondencji prowadzonej zarówno z Działem Edukacji w Namysłowie jak i z Zastępcą Burmistrza
Namysłowa, zapewniła jedynie o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych. Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji zajęła stanowisko w sprawie, które wyraziła uchwałą Nr 14.2020 w sprawie opinii dotyczącej
zasadności zarzutów zawartych w skardze wniesionej na działalność Wójta Gminy Domaszowice przez
mieszkańca Gminy Domaszowice, uznając skargę zasadną. W dniu 10 listopada 2020 r. skarżący przedłożył do
Wójta Gminy Domaszowice ( data wpływu do Biura Rady Gminy Domaszowice 13 listopada 2020 r.)pismo
o wycofaniu skargi. Mając na uwadze wolę skarżącego wyrażoną w pisemnym oświadczeniu o wycofaniu
skargi, przygotowano projekt uchwały o umorzeniu postępowania skargowego w całości jako
bezprzedmiotowego.
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