
UCHWAŁA NR XX/180/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 15 czerwca  2016r. na Radnego 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 2016r. poz. 446) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Branice, po rozpatrzeniu skargi z dnia 15 czerwca 2016r. na Radnego Gminy Branice 
Wojciecha Chuchlę oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej  w przedmiotowej sprawie, uznaje 
skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice, zobowiązując go do przesłania 
Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, które stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XX/180/16

Rady Gminy Branice

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

UZASADNIENIE

Rada Gminy Branice w dniu 19 września 2016r. uznała skargę za nieuzasadnioną.

Przedmiotem rozpatrywanej skargi, dotyczącej działalności Radnego Rady Gminy Branice Wojciecha 
Chuchli było niewywiązywanie się z ustnych obietnic w sprawie wycięcia drzew i brak udzielenia odpowiedzi 
zarówno przez Radnego jak i Klub Radnych, któremu przewodniczy.

Skargę należało uznać za niezasadną.

Jak stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK-III.4131.4.2011.ES z dnia 19 października 
2011r.Wojewoda Pomorski „brak jest podstaw prawnych do rozpatrywania przez radę skarg na radnych, którzy 
odpowiadają jedynie przed swoimi wyborcami, a zadania wynikające z funkcji radnego sprawują w ramach 
organu kolegialnego jakim jest rada gminy.  Radny w ramach wykonywania mandatu działa w sposób 
niezależny i autonomiczny. Członkowie wspólnoty samorządowej posiadają prawo oceny i weryfikacji 
przedmiotowej działalności w drodze powszechnych wyborów na podstawie art.11 ust.1 ustawy o samorządzie 
gminnym, w myśl którego mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez 
wybory i referendum).” Tym samym Komisja nie może oceniać sposobu wykonywania mandatu przez radnego, 
co podlega weryfikacji wyborców.

Bezspornym jest także, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z 
mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy 
postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. 
Ponadto według art. 24 tej ustawy Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz 
innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Ani powyższe, ani żaden inny 
przepis obowiązującego prawa ani Statutu Gminy Branice nie obliguje radnego do udzielania odpowiedzi na 
wszelkie wnioski i pisma, które do niego wpływają. Tym samym brak odpowiedzi nie może stanowić 
przedmiotu skutecznego zarzutu. Postulat odpowiadania wyborcom może być uważany co najwyżej za objęty 
dobrym obyczajem ale nie obowiązkiem Radnego.
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