
UCHWAŁA NR XXIII/178/2017
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w związku  z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administarcyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu  z dnia 23 czerwca 2017 r. na 
Wójta Gminy Zębowice stwierdza się bezzasadność stawianych w skardze zarzutów zgodnie z uzasadnieniem 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Poucza się o treści art. 239  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), który stanowi, że  w przypadku  gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana 
za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Zębowice

Gabriela Buczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/178/2017

Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

W dniu 28 czerwca 2017 r. wpłynęło do Rady Gminy Zębowice pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 
Radawie wraz ze stanowiskiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu przyjęte na Nadzwyczajnym 
Posiedzeniu Zarządu w dniu 23. 06.2017 r., które dołączono jako skargę na działanie Wójta.

W treści skargi na Wójta Gminy Zębowice, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu  wskazał pełną 
dezaprobatę wobec działań Wójta, która odnosi się do wręczenia na uroczystości zakończenia roku szkolnego 
legitymacji nowym członkom dziecięcych i młodzieżowych drużyn strażackich jednostek Straży Pożarnej 
w Zębowicach i Kadłubie Wolnym pomijając jednostkę z Radawia.

Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych 
w pkt 2, jest Rada Gminy.

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Zębowice przystąpiła do  rozpatrzenia przedmiotowej skargi, 
poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i zbadanie zarzutów przedstawionych w skardze oraz 
do sporządzenia opinii zawierającej w szczególności stanowisko Komisji Rewizyjnej, co do jej zasadności.

Pismem z dnia 27 lipca 2017 r. Przewodniczący Rady Gminy Zębowice poinformował Zarząd OSP Radawie, 
że zostały wszczęte czynności wyjaśniające, ale ze względu na konieczność  zwołania Sesji Rady Gminy, 
wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przedstawione w skardze zarzuty dot. działań Wójta Gminy Zębowice zostały merytorycznie rozpatrzone 
przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 08.08.2017 r.

W toku posiedzenia, odnosząc się do ww. zarzutu, Wójt Gminy Zębowice poinformował, że sprawa została 
wyjaśniona na Zarządzie Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach w dniu 3 lipca 2017 r.

Okazało się, że inicjatorami wręczenia legitymacji nowym członkom młodzieżowych drużyn strażackich 
w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego byli druhowie OSP Zębowice tj. naczelnik oraz zastępca 
naczelnika przy aprobacie Prezesa OSP Zębowice. Natomiast Wójta i Komendanta Gminnego OSP poproszono 
jedynie o wręczenie legitymacji,  i to tylko ze względu na to, że osoby przygotowujące te legitymacje nie mogły 
się stawić w tym dniu na zakończeniu roku szkolnego. Wójt był zaproszony na zakończenie roku szkolnego, 
dlatego poproszono go jako druha z jednostki OSP Zębowice o uroczyste przekazanie tych legitymacji. Wójt 
nie uczestniczył w jakikolwiek sposób w przygotowaniu tego aktu i nie miał wpływu na  wcześniej podjęte bez 
jego udziału ustalenia.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego zostały podjęte dwie uchwały:

1) uchwała w sprawie ustosunkowania się do stanowiska Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Radawiu 
w sprawie oskarżeń kierowanych pod adresem Waldemara Czaji jako Wójta Gminy a zarazem Prezesa Zarządu 
Gminnego OSP RP,  Mariana Janika – Komendanta Gminnego OSP RP oraz Małgorzaty Stelmach – Dyrektor 
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach i uznano te oskarżenia jako bezzasadne, zobowiązując Zarząd 
OSP Radawie do zaprzestania rozpowszechnia nieprawdy i wyrażania nieuzasadnionych ocen, które uznać 
można za mowę nienawiści oraz pogłębiania różnić społecznych w strukturach OSP RP. Jednocześnie 
zobowiązano Zarząd OSP do przygotowania przeprosin wobec osób oskarżonych i wysłania tego stanowiska 
do wszystkich instytucji Państwowych, Samorządowych i Związków Stowarzyszeń, do których wcześniejsze 
stanowisko zostało wysłane;

2) uchwała w sprawie wytycznych dotyczących działalności jednostek OSP RP na terenie gminy Zębowice, która 
zobowiązuje Prezesów jednostek OSP RP Kadłuba Wolnego, Kniei, Radawia i Zębowic do opracowywania 
kwartalnych planów działania jednostek oraz przygotowania kwartalnego sprawozdania z wykonania wcześniej 
zaplanowanych zadań za dany kwartał i przekazywania tych planów do Prezydium Zarządu Gminnego OSP 
RP.

Uchwały zostały podjęte, aby w przyszłości uniknąć zaistniałej sytuacji i nieporozumień.
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Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zębowice  po analizie skargi stwierdziła całkowitą bezzasadność 
zarzutów zawartych w skardze.

Z uwagi zatem na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze Rada Gminy 
Zębowice uznaje skargę za bezzasadną.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 par. 
3 w związku z art. 238 par. 1  kpa.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Gabriela Buczek

Zębowice
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