
U C H W A Ł A   Nr XX/120/05

Rady   Gminy   Gzy

z dnia 31 marca 2005 roku.

w sprawie: skargi na działalność Wójta.

Na podstawie art.  223 § 1 i art.  229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz.  U. z  2000 r.  Nr 98,  poz.  1071 z  późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Gzy uchwala co, następuje:

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Pani Jadwigi Zaradkiewicz, zam. Kozłówka z dnia 31.01.2005 r. na
Wójta Gminy Gzy.  

§ 2

Zobowiązać  Wójta  do  przesłania  zainteresowanej  treści  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  które

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

O załatwieniu skargi zawiadomić organ wyższego stopnia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                    

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy

Cezary Wojciechowski



Załącznik 
do Uchwały Nr XX/120/05
Rady Gminy Gzy 
 Dnia 31 marca 2005r.

UZASADNIENIE

Pani  Jadwiga  Zaradkiewicz  skierowała  skargę na  działalność  Wójta  Gminy Gzy do  Wojewody

Mazowieckiego w Warszawie. 

Przesłana skarga była szczegółowo analizowana przez Komisję Rady Gminy, a następnie na sesji

Rady Gminy Gzy w dniu 25.02.2005 r. 

Ponieważ skarżąca ponawia skargę nie wskazując nowych okoliczności sprawy, a zarzuty są  takie

same jak w skardze Pani Jadwigi Zaradkiewicz z dnia 21.06.2004 r., którą rozpatrzyła Rada Gminy

Gzy w dniu 30.07.2004 r. uznając skargę jako bezzasadną, poproszono Panią Jadwigę Zaradkiewicz

o  dostarczenie  nowych  dokumentów  dotyczących  skargi,  wyznaczając  7-dniowy  termin.  W

zawiązku z tym, że nie dostarczyła Pani Jadwiga Zaradkiewicz żadnych dodatkowych dokumentów

dotyczących  przedmiotowej  sprawy,  uznajemy  skargę  za  bezzasadną  co  jest  równoznaczne  z

podtrzymaniem swojego stanowiska zawartego w Uchwale  Nr XV/92/04 Rady Gminy Gzy z dnia

30.07.2004 r. 

Natomiast zarzut płacenia podatku za las o powierzchni 0,07 ha jest bezprzedmiotowy, ponieważ

zainteresowana nie posiada gruntów leśnych i żadna opłata z tego tytułu nie była pobierana. 

Zarzuty  zawarte  w  skardze  dotyczące  Pan  Jerzego  Żołnierzaka  nie  mogą  być  przedmiotem

rozpatrzenia, ponieważ należy to do kompetencji Wójta. 

Bezzasadne są również zarzuty skierowane do radnych z „poprzednich rządów”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy

Cezary Wojciechowski


