
UCHWAŁA NR XVIII/146/20 

RADY GMINY KODRĄB 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kodrąb 

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. 1571, poz. 1696,  

poz. 1815) 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,  z 2019 r., poz. 60, 

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

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania Wójta Gminy Kodrąb, 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 

W dniu 27 stycznia 2020 r. do Urzędu Gminy w Kodrębie wpłynęła skarga Pana 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, przekazana według właściwości przez Ministerstwo Rozwoju 

w Warszawie, na działania Wójta Gminy Kodrąb. Skarżący podnosi w skardze, iż Wójt nie 

podejmuje żadnych działań mających na celu doprowadzenie wody do jego posesji.  

 Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) organem właściwym 

do rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada 

gminy. Natomiast art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) stanowi, że Rada gminy 

rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz 

petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Mając na względzie powyższe, Rada Gminy Kodrąb przystąpiła do rozpoznania 

przedmiotowej skargi. Przewodniczący Rady Gminy przyjął skargę i nadał jej bieg, poprzez 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego polegającego na dokładnym zbadaniu 

zarzutów przedstawionych w skardze oraz do sporządzenia opinii zawierającej  

w szczególności stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb, co do 

jej zasadności.  

W związku z powyższym Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 4 lutego 

2020 r. zapoznała się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami Wójta Gminy Kodrąb. 

Z wyjaśnień Wójta wynika, że podjęto działania odnośnie wybudowania sieci wodociągowej  

w miejscowości Zakrzew. Opracowano dokumentację techniczną (projekt budowlany, 

przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną).  W dniu 31 maja 2019 r. 

dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót do Wojewody Łódzkiego (w pasie drogowym 

drogi krajowej nr 42) i Starosty Radomszczańskiego (pozostała sieć wodociągowa). Ponadto, 

w dniu 29 sierpnia 2019 r. złożono wniosek o przyznanie dotacji na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie Inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach planowanego zadania: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci 

wodociągowej w Zakrzewie”. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na lata 2019-2020, 

a budowa wodociągu w miejscowości Zakrzew będzie realizowana w 2020 roku.  

 Poza tym Pan aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa był informowany o podejmowanych 

działaniach w tym zakresie pismami Gminy Kodrąb z dnia 9 stycznia 2019 r., z dnia 30 maja 

2019 r., z dnia 2 lipca 2019 r. oraz pismem z dnia 18 lipca 2019 r. 

 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych zaopatrzenie w wodę, 

budowa i utrzymanie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych jest wprawdzie zadaniem 

własnym gminy, która może w jego realizacji posłużyć się przedsiębiorstwem wodociągowo 

– kanalizacyjnym, jednakże nie ma charakteru bezwzględnego. Trudno wyprowadzić 



obowiązek gminy do budowy tych urządzeń na każdej nieruchomości, bez uwzględnienia, np. 

możliwości finansowych gminy. Dlatego, nie można wyprowadzać roszczenia  

o wybudowanie takiej sieci (tak, np.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Łd 220/12). 

Należy wskazać, iż Rada Gminy Kodrąb dokonała analizy zgromadzonego w sprawie 

materiału, w tym opinii Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb oraz 

wyjaśnień Wójta Gminy Kodrąb. 

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”. 

 

 

 


