
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXXII/191/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 26 października 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bądkowo. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.1), Rada Gminy Bądkowo 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Magdaleny B.-W. z dnia 19 sierpnia 2021r.  

na działalność Wójta Gminy Bądkowo przesłaną za pośrednictwem Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego we Włocławku, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Bądkowie w dniu  

1 września 2021 r. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

 § 3.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bądkowo do zawiadomienia Skarżącego  

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dz.U. z 2021 r., poz. 1491. 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXII/191/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO  

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU. 

 

W dniu 1 września 2021 r. do Urzędu Gminy w Bądkowie na elektroniczna skrzynkę 

podawczą e-PUAP wpłynęła skarga Pani Magdaleny M.B  z dnia 19 sierpnia 2021r. przesłana za 

pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.  

W myśl art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Przewodnicząca 

Rady Gminy Bądkowo pismem z dnia 9.9.2021r., znak sprawy PRG.0004.11.2021, zgodnie  

z przysługującymi kompetencjami przekazała w/w skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Bądkowo celem rozpoznania. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 października br. dokonała 

analizy i rozpatrzenia przedmiotowej skargi na działalność Wójta Gminy Bądkowo. 

Skarżący stawia zarzuty niezałatwienia wniosku w terminie.  

Odpowiedzi na postawione zarzuty Wójt Gminy Bądkowo udzielił na posiedzeniu Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 października 2021 r.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z dostarczonymi dokumentami oraz 

przedstawionymi wyjaśnieniami, nie znalazła podstaw do stwierdzenia zasadności skargi na 

działalność Wójta Gminy Bądkowo. 

W świetle przedstawionych wyjaśnień Komisja przygotowała projekt uchwały Rady Gminy 

Bądkowo w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Bądkowo  i wnosi o przyjęcie przez 

Radę Gminy uchwały w zaproponowanym kształcie. 

Rada Gminy Bądkowo po przeanalizowaniu skargi oraz zebranych w sprawie materiałów, jak 

również po wysłuchaniu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanowiła uznać skargę za 

bezzasadną, podzielając argumentację przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 


