
UCHWAŁA NR XXVI/239/21 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 23.12.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa dotyczącej 
trudności z komunikacją w załatwianiu spraw 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1298; 
zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 54), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Dąbrowa, po rozpatrzeniu skargi z dnia 23.12.2020 r. na działalność Wójta Gminy 
Dąbrowa dotyczącej trudności z komunikacją w załatwianiu spraw oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/239/21 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie rozpatrzenia skargi 

Rada Gminy Dąbrowa po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Nr OR.1510.2.2020 z dnia 23.12.2020 r. na Wójt Gminy 
Dabrowa, postanowiła uznać skargę za nieuzasadnioną. 

W dniu 23.12.2020 r. wpłynęła skarga na Wójta gminy Dąbrowa w związku z trudnościami w komunikacji 
w załatwianiu spraw. 

Skarżąca kontaktowała się telefonicznie z Sekretariatem Gminy w dniu 22.12.2020 r. i 23.12.2020 r. 
domagając się rozmowy z Wójtem Gminy Dąbrowa, o czym Pani Wójt została poinformowana. Pracownik 
sekretariatu zaproponował skarżącej umówienie się na bezpośrednią rozmowę w okresie międzyświątecznym, 
z czego skarżąca nie skorzystała. 

W dniach 22.12.2020 r. i 23.12.2020 r. Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dąbrowa była zajęta 
realizacją wielu zadań, które mają priorytetowe znaczenie dla gminy. W tym czasie miały również miejsce inne 
wcześniej umówione spotkania. 

Pani Wójt poleciła inspektorowi ds. Inwestycji i Rozwoju przeprowadzenie w swoim imieniu  rozmowy 
telefonicznej ze skarżącą, co zostało wykonane. 

Zdaniem skarżącej, brak możliwości bezpośredniej rozmowy telefonicznej z Panią Wójt przez dwa kolejne 
dni miesiąca świadczy o braku zainteresowania Wójta sprawami mieszkańców. 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt wykonuje zadania przy pomocy 
urzędu gminy rozumianego jako zorganizowany zespół osób przydatny organowi administracji publicznej do 
pomocy w pełnieniu jego funkcji. 

Pani Wójt dołożyła starań, aby skarżąca została należycie potraktowana i mogła przedstawić problem, który 
wymagał rozwiązania. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy nie stwierdziła w zakresie przedstawionej skargi zaniedbań lub 
przewlekłego załatwiania sprawy skarżącej. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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