
UCHWAŁA NR XXVIII/245/18 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 20 lipca 2 0 1 8 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na działania Wójta Gminy Adamów 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r., poz. 1257) Rada Gminy Adamów uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z protokółem doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy 

Adamów powołanej przez Radę Gminy Adamów skargę Pana załatwia 

się odmownie i uznaje się za bezzasadną i nie znajdującą uzasadnienia prawnego ani faktycznego 

z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR xxvnr/245/18
RADY GMINY ADAMÓW

z dnia 20 lipca 2018 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana na działania Wójta Gminy Adamów

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r., poz.l257) Rada Gminy Adamów uchwala,

co następuje:

§1. Po zapoznaniu się zprotokółem doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy

Adamów powołanej przez Radę Gminy Adamów skargę Pana załatwia

się odmownie iuznaje się za bezzasadną inie znajdującą uzasadnienia prawnego ani faktycznego

z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI11/245/18 
Rady Gminy Adamów 
z dnia 20 lipca 2018 r. 

Uzasadnienie 

Dnia 15 maja 2018 r. do Urzędu Gminy Adamów wpłynęła skarga Pana 
adresowana do Przewodniczącego Rady Gminy na Wójta Gminy Adamów o to, że nie realizuje 
następujących Uchwał Rady Gminy Adamów; 
1. Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Adamów z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Adamów z późniejszymi zmianami; 
2. Uchwała Nr X/95/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku); 
3. Uchwała Nr XV/136/16 Rady Gminy Adamów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2016 (w zakresie realizacji wydatków w ramach funduszu 
sołeckiego na rok 2016). 

Rada Gminy na sesji w dniu 8 czerwca 2018r. Uchwałą Nr XXVII/237/18 powołała doraźną 
komisję do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów oraz w tym samym dniu Uchwałą Nr 
XXVII/238/18 określiła przedmiot działania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy 
Adamów. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 2 lipca 2018r. przewodniczący doraźnej komisji zapo-
znał z treścią skargi Pana która wpłynęła do Urzędu Gminy w dnia 15 maja 2018r.. 

Komisja zapoznał się z wyjaśnieniami złożonymi w przedmiocie skargi przez; Wójta, Skarb-
nika Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz skarżącego. 

Ad.l. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi w przedmiocie skargi przez Wójta. 
Wójt wyjaśnił, że kwestia nagrywania sesji uregulowana jest w § 41 pkt. 2 Statutu Gminy Ada-
mów stanowiący załącznik do Uchwały Nr IV/25/2003 Rady Gminy Adamów z dnia 17 stycznia 
2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów (tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2012 r. 
Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 648 i 3090, z 2017 r. poz. 4117). Który stanowi „ § 41 
pkt. 2 Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podję-
cia uchwały, której mowa w § 31 ust. 3 statutu. 
Zgodnie z zapisem § 31. pkt 3. Porządek obrad powinien przewidywać przyjęcie przez Radę 
protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania 
się przed terminem obrad nie musi być odczytany w toku sesji. 
Powyższe uregulowania Statutu wskazują, że nagranie z przebiegu sesji nie ma istotnego znaczenia 
czy jest to nagranie na taśmie magnetofonowej czy na nośniku elektronicznym, ponieważ ma 
charakter roboczy, pomocniczy i wewnętrzny, służący jedynie pracownikowi do sporządzenia 
treści protokołu w formie papierowej i przechowywane jest tylko do czasu przyjęcia protokołu 
na następnej sesji. 
Zatem nie ma to istotnego znaczenia na jakim urządzeniu rejestrującym nagrywane są obrady rady 
gminy. 

Jednocześnie poinformował, że zgodnie z § 46. Statutu Gminy Adamów Inicjatywę uchwa-
łodawczą posiadają: Wójt, Komisje Rady, kluby oraz grupa radnych składająca się, z co najmniej 
4 osób. 

Ad.2. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi w przedmiocie skargi przez panią Aneta 
Molenda która wyjaśniła, że ze względu na braki kadrowe pracownicy obecnie zajmują się sprawa-
mi pozyskiwania środków zewnętrznych, co jest dla nich priorytetem. Jednocześnie zajmują się 
Strategią Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 -2020. Nie ma daty końcowej opracowania raportu 
monitoringu. A więc nie można powiedzieć, że nie została poddana procesowi monitorowania 
stopnia jej realizacji. 
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z dnia 20 lipca 2018 r.

Uzasadnienie

Dnia 15 maja 2018 r. do Urzędu Gminy Adamów wpłynęła skarga Pana
adresowana do Przewodniczącego Rady Gminy na Wójta Gminy Adamów o to, że nie realizuje
następujących Uchwał Rady Gminy Adamów;
1. Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Adamów z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Adamów z późniejszymi zmianami;
2. Uchwała Nr X/95/16 Rady Gminy Adamów z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 roku);
3. Uchwała Nr XV/136/16 Rady Gminy Adamów z dnia 27 paździemika 2016 roku w sprawie
zmian W budżecie gminy na rok 2016 (w zakresie realizacji wydatków w ramach funduszu
sołeckiego na rok 2016).

Rada Gminy na sesji W dniu 8 czerwca 2018r. Uchwałą Nr XXVII/237/18 powołała doraźną
komisję do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów oraz w tym samym dniu Uchwałą Nr
XXVII/238/18 określiła przedmiot działania doraźnej komisji do zbadania skargi na Wójta Gminy
Adamów.

Na posiedzeniu komisji w dniu 2 lipca 2018r. przewodniczący doraźnej komisji zapo-
znał z treścią skargi Pana która wpłynęła do Urzędu Gminy w dnia 15 maja 2018r..

Komisja zapoznał się z wyjaśnieniami złożonymi w przedmiocie skargi przez; Wójta, Skarb-
nika Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz skarżącego.

Ad.l. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi w przedmiocie skargi przez Wójta.
Wójt wyjaśnił, że kwestia nagrywania sesji uregulowana jest w § 41 pkt. 2 Statutu Gminy Ada-
mów stanowiący załącznik do Uchwały Nr IV/25/2003 Rady Gminy Adamów z dnia 17 stycznia
2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów (tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2012 r.
Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Z 2013 r. poz. 648 i 3090, z 2017 r. poz. 4117). Który stanowi ,, § 41
pkt. 2 Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu podję-
cia uchwały, której mowa w § 31 ust. 3 statutu.
Zgodnie z zapisem § 31. pkt 3. Porządek obrad powinien przewidywać przyjęcie przez Radę
protokołu zpoprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym do osobistego zapoznania
się przed terminem obrad nie musi być odczytany w toku sesji.
Powyższe uregulowania Statutu wskazują, że nagranie z przebiegu sesji nie ma istotnego znaczenia
czy jest to nagranie na taśmie magnetofonowej czy na nośniku elektronicznym, ponieważ ma
charakter roboczy, pomocniczy i wewnętrzny, słuzącyjedynie pracownikowi do sporządzenia
treści protokołu w formie papierowej i przechowywane jest tylko do czasu przyjęcia protokołu
na następnej sesji.
Zatem nie ma to istotnego znaczenia na jakim urządzeniu rejestrującym nagrywane są obrady rady
gminy.

Jednocześnie poinformował, że zgodnie z § 46. Statutu Gminy Adamów Inicjatywę uchwa-
łodawczą posiadają: Wójt, Komisje Rady, kluby oraz grupa radnych składająca się, z co najmniej
4 osób.

Ad.2. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami złożonymi w przedmiocie skargi przez panią Aneta
Molenda która wyjaśniła, że ze względu na braki kadrowe pracownicy obecnie zajmują się sprawa-
mi pozyskiwania środków zewnętrznych, co jest dla nich priorytetem. Jednocześnie zajmują się
Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 -2020. Nie ma daty końcowej opracowania raportu
monitoringu. A więc nie można powiedzieć, że nie została poddana procesowi monitorowania
stopnia jej realizacji.



Ad.3. Pani Elżbieta Kozowiez - Grzesiuk, przedstawiła całą historię realizacji funduszu sołeckiego 
w miejscowości Rachodoszcze, twierdząc, że w realizacji funduszu brakowało dobrej komunikacji 
po stronie sołectwa Rachodoszcze, gdzie niejednokrotnie pracownicy gminy kontaktowali się 
telefonicznie z sołtysem Rachodoszcz w sprawie wydatkowania środków, a nawet po zwróce-
niu się na piśmie do tej pory odpowiedzi nie otrzymali. 

Następnie wyjaśnień udzieliła pani Skarbnik informując, że została podjęta prawidłowa 
decyzja odnośnie nie dokonania zakupów paliwa, karnistów i żyłki tnącej. Kosa zakupiona w mie-
siącu grudniu nie będzie używana w roku 2016, a tym samym zrealizowanie założonego we wnio-
sku przedsięwzięcia, czyli utrzymania porządku na działkach gminnych w sołectwie Rachodoszcze 
nie będzie możliwe do zrealizowania. W związku z tym zakup paliwa, kanistrów do jego przecho-
wywania i żyłki tnącej nie był zasadny. 

Po złożonych wyjaśnieniach oraz zasięgnięciu opinii radcy prawnego doraźna komisja 
do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów stwierdza, że skarga pana jest nie za-
sadna. 

Pouczenie: 
Zgodnie z treścią art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 
z 2017r., poz.1257) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasad-
ność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ wła-
ściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -
bez zawiadamiania skarżącego. 

Ad.3. Pani Elżbieta Kozowicz - Grzesiuk, przedstawiła całą historię realizacji funduszu sołeckiego
w miejscowości Rachodoszcze, twierdząc, że w realizacji funduszu brakowało dobrej komunikacji
po stronie sołectwa Rachodoszcze, gdzie niejednokrotnie pracownicy gminy kontaktowali się
telefonicznie z sołtysem Rachodoszcz w sprawie wydatkowania środków, a nawet po zwróce-
niu się na piśmie do tej pory odpowiedzi nie otrzymali.

Następnie wyjaśnień udzieliła pani Skarbnik informując, że została podjęta prawidłowa
decyzja odnośnie nie dokonania zakupów paliwa, kamistów i żyłki tnącej. Kosa zakupiona w mie-
siącu grudniu nie będzie używana w roku 2016, a tym samym zrealizowanie założonego we wnio-
sku przedsięwzięcia, czyli utrzymania porządku na działkach gminnych w sołectwie Rachodoszcze
nie będzie możliwe do zrealizowania. W związku z tym zakup paliwa, kanistrów do jego przecho-
wywania i żyłki tnącej nie był zasadny.

Po złożonych wyjaśnieniach oraz zasięgnięciu opinii radcy prawnego doraźna komisja
do zbadania skargi na Wójta Gminy Adamów stwierdza, że skarga pana jest nie za-
sadna.

Pouczenie:
Zgodnie z treścią art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U
z 2017r., poz.l257) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasad-
ność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ wła-
ściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -
bez zawiadamiania skarżącego.
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