
UCHWAŁA NR XXII/184/12 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 13 sierpnia 2012 r. 
 
 
 

w sprawie załatwienia skargi na działalność 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 późn. zm. ) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 
poz.1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi z dnia 23 lutego 2012 r. na działalność Wójta 
Gminy Branice, złoŜonej przez: 

1. Juliana Bach 
2. Krystynę Bach 
3. Stanisławę Hyra  
i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Branice oraz wyjaśnień Wójta Gminy 
Branice, względem tej skargi  

 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1. 
 

Uznaje się powyŜszą skargę za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§  2. 
 

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

 
§  3. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXII/184/12 
Rady Gminy Branice 

z dnia 13 sierpnia 2012 r. 
 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. na uznanie jako niezasadnej skargi z 
dnia 23 lutego 2012 r. Państwa: Juliana Bach, Krystynę Bach i Stanisławę Hyra.  
 
 

Skargę naleŜało uznać za niezasadną. Rada analizując zagadnienie nie stwierdziła, aby 
doszło do zaniedbań ze strony Wójta Gminy Branice. Brak jest w szczególności w 
zgromadzonych aktach jakichkolwiek wcześniejszych wniosków ze strony skarŜącego czy 
notatek słuŜbowych pracowników Urzędu Gminy na temat ustnego zgłoszenia przekroczeń 
poziomu hałasu. W tej sytuacji pomimo twierdzeń skarŜącego, iŜ interweniował w tej sprawie 
nie było moŜliwości dokonania pozytywnego ustalenia odnośnie zaistnienia tych faktów. 

NiezaleŜnie od powyŜszego naleŜy zaakcentować, iŜ, jak wynika z przeprowadzonych 
na skutek skargi badań, problem wskazany w skardze faktycznie istnieje. Z badań tych 
wynika jednoznacznie, iŜ w czasie imprez przeprowadzanych w Domu Kultury w Branicach 
dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu. W związku z tym Rada zwraca 
się do Wójta Gminy Branice o niezwłoczne podjęcie działań celem usunięcia zaistniałych 
nieprawidłowości i zadbania o przestrzeganie norm w zakresie poziomu hałasu w czasie 
imprez urządzanych w Domu Kultury. 
 

 
 

 


