UCHWAŁA NR XV/87/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Pawłowice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 ), art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz § 13 ust.2 i § 18 ust.1 Statutu Sołectwa Pawłowice nadanego Uchwałą
Nr XIII/126/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 października 2011 r. w sprawie : uchwalenia Statutu
Sołectwa Pawłowice - po rozpatrzeniu skargi ...........(dane skarżącego zanonimizowano zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) z dnia 14.09.2015 r. na działalność Sołtysa Sołectwa
Pawłowice
Rada Miejska w Toszku
uchwala , co następuje :
§ 1. Uznaje się skargę ............(dane skarżącego zanonimizowano zgodnie z ustawą zdnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) z dnia 14.09.2015 r. na działalność Sołtysa Sołectwa
Pawłowice za zasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Toszku i zobowiązuje się do
poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Uzasadnienie

......(dane skarżącego zanonimizowano) zamieszkały w miejscowości Pawłowice, pismem z dnia

14.09.2015 r. złożył skargę na działalność Sołtysa Sołectwa Pawłowice, w której domaga
się „podjęcia decyzji
o unieważnieniu zebrania z dnia 11.09.2015 r. i zwołaniu kolejnego w
innym terminie” , w związku z tym, iż zebranie zostało zwołane i przeprowadzone niezgodnie ze Statutem
Sołectwa Pawłowice.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
lub
wykonywanie
organy
albo
przez
pracowników, zaniedbanie
naruszenie
( t.j. nienależyte
Dz. U z 2013
r. poz. 267 zadań
z późn.przez
zm.) właściwe
przedmiotem
skargi
może
byćich
w szczególności
praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
W toku rozpatrzenia skargi Rada Miejska w Toszku przeprowadziła postępowanie wyjaśniające.
Zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Sołectwa Pawłowice, który mówi, że: „ Zebranie zwołuje Sołtys,
ustalając termin, miejsce oraz projekt porządku obrad, powiadamiając o tym mieszkańców
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem zebrania”,
§ 18 ust.1, który mówi, że: „ Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien
zawierać:
a) datę, miejsce i godzinę zebrania,
b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności,
c) zatwierdzenie porządku obrad,
d) streszczenie porządku obrad,
e) wyniki głosowania,
f) treść podjętych uchwał,
g) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
oraz § 18 ust. 3, który mówi, że „ Zebranie Wiejskie protokołuje wskazany przez Sołtysa lub osobę, o której
mowa w § 17 ust.1 członek Rady Sołeckiej”, Komisje Stałe Rady Miejskiej w Toszku na swym wspólnym
posiedzeniu w dniu 22.10.2015 r. dokonały analizy zasadności złożonej skargi, wezwały Sołtysa Sołectwa
Pawłowice Jana Szpunara w celu ustosunkowania się do zarzutów podnoszonych w skardze.
Podczas składania wyjaśnień Sołtys potwierdził, że naruszył § 13 ust. 2, § 18 ust. 1 i ust.3 ww statutu
poprzez niewłaściwe przygotowanie ogłoszenia o zebraniu, nieprecyzyjne sporządzenie protokołu Zebrania
Wiejskiego z dnia 11.09.2015 r. oraz wyznaczenie niewłaściwej osoby do jego protokołowania.
Ogłoszenie o zebraniu nie zawierało projektu porządku obrad, natomiast protokół
z przedmiotowego zebrania nie zawierał: godziny i miejsca zebrania, stwierdzenia prawomocności zebrania,
zatwierdzenia porządku obrad, wyników głosowania, treści podjętych uchwał, ponadto zebranie
protokołowała osoba nie będąca członkiem Rady Sołeckiej, co potwierdziło zarzuty
w przedmiotowej skardze.
Po analizie skargi oraz zapoznaniu się z aktami sprawy, jak również po wysłuchaniu Pana Jana
Szpunara należy przyjąć, że skarga na działalność Sołtysa Sołectwa Pawłowice jest zasadna. Trzeba
podkreślić, że organy jednostek pomocniczych Gminy są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania
Statutu danego Sołectwa i Statutu Gminy. Są to bowiem akty prawa miejscowego powszechnie
obowiązujące na terenie Gminy i danego Sołectwa.
Mając powyższe uchybienia na uwadze, w świetle art. 227 kpa skarga jest uzasadniona.
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