
Uchwała Nr LI/287/10 
Rady Gminy Branice 

z dnia 22 czerwca 2010 r. 
 
 
 

w sprawie skargi na Wójta Gminy Branice 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 229 pkt.3 
Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. z 2000 r. Dz.U. Nr 

98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) 
 
 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Uznaje skargę wniesioną przez Pana Władysława Malewicza na Wójta Gminy Branice 

za  niezasadną. 
 

§  2. 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice zobowiązując go 
do przesłania skarŜącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 
§  3. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do uchwały Nr LI/287/10 
Rady Gminy Branice 

z dnia 22 czerwca 2010 r. 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2010 r. na uznanie jako niezasadnej skargi z 
dnia 6 kwietnia 2010 r. Pana Władysława Malewicza, a przekazaną  w dniu 6 maja 2010 
r. przez Samorządowe Kolegium  Odwoławcze w Opolu. 
 
 
 

Rada Gminy Branice na podstawie zebranych informacji i po zasięgnięciu opinii 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Branice, uznała skargę Pana Władysława Malewicza za 
niezasadną. 

Pan Władysław Malewicz w swoim piśmie skarŜy informację Wójta Gminy Branice 
umieszczoną na tablicach ogłoszeń, które znajdują się w poszczególnych sołectwach gminy 
Branice. 
Treść informacji wójta była następująca : 
,, Wójt Gminy Branice informuje, Ŝe tablice wiejskie są własnością gminy i sołectwa. SłuŜą 
do umieszczania na nich wiadomości od organów samorządowych do mieszkańców. Wszelkie 
inne informacje mogą zostać tam zamieszczone tylko i wyłącznie za zgodą sołtysa danej 
miejscowości lub wójta gminy. Wobec osób wywieszających ogłoszenia o treści posiadającej 
znamiona pomówienia lub zniesławienia zostaną wyciągnięte konsekwencje po uprzednim 
zawiadomieniu odpowiedni organów ścigania.” 
Zgodnie z zapisami w art. 45 i 46 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. 
w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania 
składników majątkowych mienia komunalnego decydują samodzielnie podmioty, które to 
mienie przysługuje, a w imieniu gminy oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem 
komunalnym składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upowaŜnienia 
zastępca wójta samodzielnie albo  wraz z inną upowaŜnioną przez wójta osobą. 
Zgodnie z art. 48 w/w ustawy jednostka pomocnicza czyli sołectwo zarządza i korzysta z 
mienia komunalnego, a na podstawie art. 36 ust. 1 wspomnianej ustawy sołtys wykonuje te 
czynności jako organ wykonawczy sołectwa. 
Tablice ogłoszeń, które zostały wykonane ze środków gminnych stanowią mienie komunalne, 
którego przeznaczenie jest powszechnie znane i wiąŜe się z moŜliwością i koniecznością 
umieszczania na nich uchwał rady gminy, zarządzeń, obwieszczeń, komunikatów wójta itp. 
czyli aktów gminy, jej organów, adresowanych do mieszkańców.  
Tablice takie słuŜą zatem do umieszczania informacji urzędu gminy kierowanych do 
społeczeństwa, mieszkańców, nie do zamieszczania przez poszczególnych mieszkańców 
własnych ogłoszeń czy informacji. Wójt i sołtys jako organy wykonawcze gminy i sołectwa 
są zobowiązani i uprawnieni do zamieszczania  na tych tablicach informacji wyŜej 
wskazanych. Są teŜ uprawnieni do oceny konieczności czy moŜliwości zamieszczenia 
wnioskowanych przez inne podmioty ogłoszeń. 

W związku z powyŜszym uznano skargę za niezasadną. 
 


