
UCHWAŁA NR XVII/134/20 

RADY GMINY KODRĄB 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Zakrzew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, 

poz.1571) oraz art. 229 pkt 3, art. 237, art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, poz. 1629, Dz. U. z 2019 r., 

poz. 60, poz. 730, poz. 1133, poz. 2196 ) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Sołtysa Sołectwa Zakrzew, Rada Gminy Kodrąb uznaje skargę 

za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały.  

§ 2.Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb do zawiadomienia skarżącego       

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 17.12.2019 r. Pan aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa złożył skargę 

w Urzędzie Gminy w Kodrębie na działalność Sołtysa Sołectwa Zakrzew Panią Jolantę 

Gliźniewicz. Przedmiotem skargi było niewłaściwe postępowanie Sołtysa Sołectwa Zakrzew 

podczas przyjmowania wpłat z tytułu zobowiązań podatkowych IV raty podatku gruntowego              

od nieruchomości. Niewłaściwe postępowania sołtysa miało polegać na błędnym wpisie  

w kwitariuszu, że skarżący dokonuje wpłaty na sołectwo zamiast rodzaju zobowiązania.  

Takie działanie sołtysa skarżący uważa za „celowe i złośliwe i gdyby się nie zorientował, to 

zalegałby ze spłatą podatku”. Gdy skarżący zorientował się o nieprawidłowych wpisach, 

zgłosił ten fakt sołtysowi, który w następnym dniu dokonał poprawy zaistniałego błędu. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb podjęła czynności mające na 

celu wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. W dniu 16.01.2020 r. na posiedzenie komisji została 

poproszona Sołtys Sołectwa Zakrzew Pani Jolanta Gliźniewicz celem złożenia stosownych 

wyjaśnień. 

Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami Sołtysa Sołectwa Zakrzew, 

Komisja skarg, wniosków i petycji zaproponowała Radzie Gminy uznanie skargi za 

bezzasadną.  

Rada Gminy Kodrąb dokonała analizy zgromadzonego w sprawie materiału, w tym 

opinii Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb, wyjaśnień Sołtysa Sołectwa 

Zakrzew, opinii działu podatkowego z której wynika, iż nawet pomimo pomyłki środki 

pieniężne zostałyby zaksięgowane prawidłowo bez konieczności jej poprawienia. W ocenie 

Rady Gminy Kodrąb pomyłka w kwitariuszu nie miała charakteru zamierzonego i została 

naprawiona. 

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Kodrąb uznała skargę za bezzasadną. 

Rada Gminy Kodrąb informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie  

o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a, od 

którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia. 

Na podstawie art. 238 § 1 k.p.a. Rada Gminy Kodrąb informuje o treści art. 239 § 1 

k.p.a., który stanowi, iż „w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana 

za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił 

skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia  może 

podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez 

zawiadamiania skarżącego”. 

 

 

 

 


