
Uchwała Nr XLIV/370/14 
Rady Gminy Branice 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 
 
 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 maja 2014 r. na działalność Wójta Gminy Branice 
 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu skargi na działalność 
Wójta Gminy Branice, złożonej przez: Tadeusza Nowak i stanowiska Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy względem tej skargi,  
 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
 
§ 1. Powyższą skargę uznać jako nieuzasadnioną z przyczyn określonych w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice zobowiązując 
go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIV/370/14 

Rady Gminy Branice 
z dnia 30 czerwca 2014 r. 

 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Rady Gminy Branice z dnia 30 czerwca 2014 r. na uznanie jako niezasadnej skargi 
z dnia 5 maja 2014 r. na działalność Wójta Gminy Branice Pana Tadeusza Nowak.  
 
 
 W skardze datowanej na 5 maja 2014 r., złożonej w Urzędzie Gminy Branice w dniu 
12 maja 2014 r. wnioskodawca poskarżył się na bezczynność organu wykonawczego Gminy – 
Wójta Gminy Branice, podnosząc, iż nie otrzymał odpowiedzi na wniosek o podanie 
podstawy prawnej zasad korzystania z urządzeń należących do Gminy. Wskazał, iż brak 
udzielenia odpowiedzi jest nagannym postępowaniem i lekceważeniem obywatela. 
 Po analizie treści skargi i zapoznaniu się z pismami skarżącego datowanymi na 
3 października 2013 r. oraz 27 listopada 2013 r., doręczonymi odpowiednio w dniu 
4 października 2013 r. oraz 4 grudnia 2013 r., a także odpowiedzią Wójta Gminy Branice 
pismem z dnia 30 października 2013 r., uznano skargę za niezasadną.  

Oceniając treść korespondencji należy stwierdzić, iż nie dotyczyła ona sprawy 
administracyjnej, stąd też nie mogły mieć w sprawie zastosowanie przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego o terminach rozpatrywania spraw, a tym samym Wójt 
Gminy Branice nie mogła dopuścić się bezczynności. Opisywany przez skarżącego problem 
ma charakter cywilnoprawny, Gmina i jej przedstawiciel nie występują zatem w tym zakresie 
jako organ administracyjny. Wobec braku źródła prawnego obowiązku udzielenia odpowiedzi 
Rada zmuszona była uznać skargę za niezasadną. 

Tym niemniej należy zasugerować, iż troska o pozytywny wizerunek i zaufanie 
społeczne do Gminy także jako uczestnika stosunku cywilnoprawnych przemawia za 
udzielaniem przez nią odpowiedzi na pisma obywateli także w takich sprawach. 
Rekomendujemy zatem Pani Wójt Gminy Branice, aby w przyszłości nie pozostawiać pism 
kierowanych w takich sprawach bez odpowiedzi. 

Z tych wszystkich przyczyn postanowiono jak wyżej. 
 
 


