
UCHWAŁA  Nr XXII/155/2016  

RADY GMINY MURÓW  

z dnia 25 listopada 2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-

stracyjnego  (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Ko-

misji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie skargi dotyczącej udostępnienia pomieszczenia do pracy związa-

nej z pełnieniem funkcji Sołtysa oraz pomieszczenia do przechowywania sprzętu i narzędzi należących do sołec-

twa, Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 12 października 2016 r. (wpływ do Rady Gminy Murów - 18 paź-

dziernika 2016 r.) dotyczącą udostępnienia pomieszczenia do pracy związanej z pełnieniem funkcji Sołtysa oraz  

pomieszczenia do przechowywania sprzętu i narzędzi należących do sołectwa z motywów wskazanych 

w uzasadnieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do przesłania skar-

żącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Onyszkiewicz  
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UZASADNIENIE 

 

Skarga jest nieuzasadniona.  

Jak wynika z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wy-

konywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 

skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, iż – 

jakkolwiek powszechnie przyjmuje się, że skarga posiada szeroką formułę zastosowania – to jednak jest elementem 

procedur o charakterze administracyjnym. a zatem w trybie skargowym rozstrzyga się sprawy związane 

z działalnością określonych podmiotów jako organów administracyjnych i jedynie w zakresie naruszenia obowiąz-

ków związanych z zagadnieniami typowo administracyjnymi.  

Niniejsza sprawa dotyczy tymczasem kwestii gospodarowania mieniem, a zatem kwestii związanych 

z realizacją uprawnień o charakterze cywilnym; a dodatkowo gospodarowania pozostawionego, zgodnie 

z przepisami, swobodnej decyzji wójta. Zawarcie umowy użyczenia, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomo-

ściami nie musi być poprzedzone procedurę przetargową, a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie podlega 

uprzedniemu wyrażeniu zgody przez radę gminy. nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, iż w konkretnym przypad-

ku, zawarcie umowy użyczenia z TSKN, wiązało się również z otwarciem się możliwości pozyskania przez stowa-

rzyszenie środków na remont pomieszczeń, a zatem przyniosło konkretne profity dla mienia gminnego.  

Nie kwestionując zatem okoliczności, iż sprawa sygnalizowana przez sołtysa w skardze, winna być roz-

wiązana poprzez osiągnięcie porozumienia przez wszystkie zainteresowane strony – Wójta, Sołtysa oraz TSKN – 

przy ewentualnym udziale i pomocy rady gminy; to jednak brak jest podstaw, aby podejmować w odniesieniu do 

niej interwencję w trybie postępowania skargowego.  
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