Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia25 sierpnia 2015roku
w sprawierozpatrzenia skargi
Na podstawie art.18ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. KodeksPostępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
267zpóźn.zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Wiązowna złożonej przez Panią Jolantę
Ścigała-Górską skierowanej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego pismem znak
sprawy LEX-I.40.223.2015.BB z 15.07.2015r. (wpł. do UG 17.07.2015r. nr 8852)
zawierającej zarzuty pod adresem Wójta Gminy Wiązowna i grupy radnych Gminy
Wiązowna, w przedmiocie komunikacji autobusowej ZTM do Rzakty, Rada Gminy
Wiązowna uznaje skargę za bezzasadną.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do poinformowania Skarżącej o sposobie załatwienia
skargi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 17 lipca 2015 r. do Urzędu Gminy Wiązowna wpłynęła skarga Pani Jolanty
Ścigały- Górskiej na Wójta Gminy Wiązowna i grupę radnych Rady Gminy Wiązowna
w przedmiocie komunikacji autobusowej ZTM do Rzakty.
Powyższa skarga została złożona do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie,
a następnie przesłana według właściwości do Rady Gminy Wiązowna.
Po analizie zarzutów podnoszonych w skardze Pani Jolanty Ścigały- Górskiej podczas
sesji Rady Gminy Wiązowna w dniu 25 sierpnia 2015 r. ustalono następujący stan faktyczny:
decyzje w/s uruchomienia od 1 lipca 2015 r. dodatkowych linii L20 z Rzakty przez Świerk do
Otwocka i L22 z Wiązowny przez Wólkę Mlądzką do Otwocka zostały podjęte w związku
z uchwałami Rady Gminy Wiązowna podjętymi podczas sesji 31 marca 2015 r.; uchwałą
nr 53.VII.2015 w/s upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do zawarcia porozumienia
międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego uruchomienia linii
autobusowych uzupełniających Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na terenie
Gminy Wiązowna oraz uchwałą nr 54.VII.2015 w/s ustalenia cen urzędowych za usługi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych uzupełniających
Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Uchwały podjęto w związku z potrzebami
komunikacyjnymi mieszkańców gminy, szczególnie południowej jej części w zakresie
szybkiego i regularnego połączenia z Otwockiem i Warszawą, optymalizacji kosztów obecnie
funkcjonującego systemu komunikacyjnego oraz możliwości korzystania ze wspólnego biletu
ZTM. Wójt prawidłowo wykonał swoje obowiązki ustawowe w zakresie realizacji uchwał
rady.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na wójta gminy jest rada gminy, wynika
to z treści art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.
W oparciu o analizę stanu faktycznego Rada Gminy Wiązowna uznała, że ponoszone przez
skarżącą zarzuty dotyczące Wójta Gminy Wiązowna nie mogą stanowić skutecznego zarzutu
względem wójta.
W kontekście przesłanek zastosowania trybu skargowego przewidzianego w art. 227
Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być w szczególności
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe
i biurokratyczne załatwienie spraw. Do tego jednak nie doszło, wobec czego nie stwierdza się
zaniedbań wynikających z przesłanek art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast właściwym organem do rozpatrzenia skargi na działalność radnych, będzie
Wojewoda Mazowiecki. Wynika to z treści art. 229 pkt 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, zgodnie z którym skargę na działalność rady gminy rozpatruje wojewoda,
a w zakresie spraw finansowych- regionalna izba obrachunkowa.
Wobec powyższego, w oparciu o stan faktyczny i prawny, uzasadnione jest podjęcie
uchwały i uznanie skargi, jako bezzasadnej.
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