
Uchwała Nr XXXVIII/311/2018 

Rady Gminy Pokój  

z dnia 28 maja 2018 r. 

 

w sprawie przekazania skargi według właściwości 

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. ) Rada Gminy Pokój uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem  Komisji Rewizyjnej z dnia 25.05.2018 r., 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, Rada Gminy Pokój uznaje się za 

niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Paladyn z dnia 28 marca 2015 r.  

2. Skargę, o której mowa w ust. 1, przekazuje się Wójtowi Gminy Pokój, jako organowi 

właściwemu do jej rozpatrzenia.  

 

§2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej 

uchwały, na adres wskazany w skardze. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały nr XXXVIII/311/2018 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 28 maja 2018 r. 

 

 

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY POKÓJ 

Z DNIA 25.05.2018 R. 

 

w sprawie skargi Stowarzyszenia Paladyn z dnia 28.03.2018 r. 

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pokój, po zbadaniu i przeprowadzeniu analizy 

przedmiotowej skargi na posiedzeniu w dniach 19.04- 23.05 2018 r., wnioskuje o niepodejmowanie 

uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Paladyn na działalność Wójta Gminy Pokój. 

 

Uzasadnienie: 

 

W dniu 28.03.2018r. do Urzędu Gminy w Pokoju wpłynęła skarga Stowarzyszenia Paladyn na 

postawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego na działalność Wójta Gminy Pokój. 

 Rada Gminy Pokój przekazała skargę do Komisji Rewizyjnej w celu jej rozpatrzenia. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pokój na posiedzeniu19.04.2018 r. zapoznała się treścią skargi i 

dokonała wstępnej analizy oraz ustaliła plan działania. 

Komisja Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia związane z rozpatrzeniem skargi na Wójta Gminy Pokój , 

która wpłynęła  do Rady Gminy w Pokoju 28.03.2018r.  

  W celu  wyjaśnienia przedstawionych w skardze zarzutów przeprowadziła rozmowy 

wyjaśniające z następującymi osobami: z dyrektorem  Szkoły Podstawowej  w Domaradzu Panią 

Dominiką Guszkiewicz, p.o dyrektora GOKSiR Aleksandrą Łukaszczyk, prezesem Stowarzyszenia 

Paladyn Tomaszem Dunajem, radną Edytą Pawłowską, Sekretarz Gminy Panią Joanną Ptaszek ( w 

formie pisemnej) oraz Panią Wójt Barbarą Zając.  

 

 Po przeprowadzeniu rozmów wyjaśniających z wyżej wymienionymi osobami Komisja 

Rewizyjna ustaliła , że skarga nie dotyczy Pani Wójt Barbary Zając, lecz pracownika Urzędu Gminy 

Sekretarz Joanny Ptaszek.  



W związku z  tym Komisja  Rewizyjna  uzna ła  za  za sadne  sk ierowanie  w /w  

skarg i  do  rozpatrzen ia  przez  Wójta  Gminy  P okój ,  gdyż to on jest organem 

właściwym do rozpatrzenia skarg na pracowników Urzędu Gminy. Komisja Rewizyjna zajmuje się 

jedynie rozpatrywaniem skarg na kierowników jednostek organizacyjnych  Gminy. 

Pragniemy podkreślić, iż w skardze Stowarzyszenia Paladyn występuje wyraźne stwierdzenie, że 

zaprzestania prowadzenia zajęć zażądała Sekretarz Gminy Pokój Pani Joanna Ptaszek. Również 

podczas rozmowy wyjaśniającej  prezes Stowarzyszenia Paladyn Pan Tomasz Dunaj obwiniał o 

zaistniałą sytuację i niedotrzymanie warunków ustnej umowy związanej z wynajmem świetlic Panią 

Sekretarz Urzędu Gminy w Pokoju Joanną Ptaszek. Skarżył się on na brak dialogu z wyżej 

wymienioną i pozbawienie możliwości negocjacji warunków wynajmu świetlic.  

 Podczas rozpatrywania skargi Stowarzyszenia Paladyn Komisja Rewizyjna zauważyła, że 

regulamin korzystania ze świetlic wiejskich jest zbyt mało precyzyjny i powinien on również dotyczyć 

innych obiektów będących własnością Gminy.  W związku z tym wnioskujemy: 

- o pracowanie precyzyjnego regulaminu (odpłatnego i nieodpłatnego) korzystania z świetlic oraz 

innych  obiektów gminnych. 

- o bezwzględne sporządzanie umów pisemnych na wynajem świetlic wiejskich i innych obiektów 

gminnych, oraz o udostępnianie pomieszczeń po uprzednim wypełnieniu odpowiednich dokumentów 

- o określenie kompetencji osoby lub osób upoważnionych przez Wójta do wynajmu świetlic i innych 

obiektów gminnych, 

- o weryfikację podmiotów ubiegających się o wynajmu świetlic i obiektów gminnych. 

 

 Prosimy o informację pisemną na temat wyżej przedstawionych wniosków Rady Gminy oraz 

skargi Stowarzyszenia Paladyn. 

 

 

 


