
Uchwała Nr XXVII/150/17  

Rady Gminy Kamiennik z 

dnia 29 marca 2017 r.  

  

  

w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na wniosek Wydziału Nadzoru i Kontroli  

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:  

  

§ 1. Rada Gminy Kamiennik po ponownym rozpatrzeniu skargi z dnia 20 września 2016 r. 

skierowanej do p. Jerzego Naszkiewicza, dotyczącej złamania tajemnicy korespondencji, po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i wyjaśnieniami złożonymi  w 

przedmiotowej sprawie przez osoby zainteresowane uznaje skargę za uzasadnioną.  

    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kamiennik 

zobowiązując go do przesłania skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

  

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kamiennik Nr XXIV/125/16 z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi.  

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

                Przewodniczący   

    Rady Gminy Kamiennik  

     /-/ Aleksander Słonina  

  



  
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/150/17  

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 29 marca 2017 r.  

  

  

UZASADNIENIE  

 Po ponownym przedstawieniu przez Komisję Rewizyjną swojego stanowiska w sprawie 

zasadności skargi p. ……………………….., Komisja uznała za zasadne uzupełnić 

uzasadnienie w tej sprawie. Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na podstawie 

dostarczonych dokumentów tj. oświadczeń złożonych przez osoby mające dostęp do skargi 

przed jej rozpatrzeniem.  

W oświadczeniach tych jest m.in. oświadczenie pracownika GOK, w którym to oznajmia  w 

jaki sposób wszedł w posiadanie skargi p. ………………………... Dysponując oświadczeniem 

pisemnym instruktora GOK Komisja po analizie oświadczenia stwierdziła jak we wniosku.  

  

W związku ze statutem Gminy Kamiennik Rozdział VII mówiący o zasadach dostępu  i 

korzystania przez obywateli z dokumentów Rady Gminy, Komisji i Wójta § 94 pkt 1 i 2 oraz  

§ 95 z uwzględnieniem § 97 wyraźnie określone są zasady dostępu do powszechnie 

udostępnianych dokumentów znajdujących się w rejestrze Urzędu Gminy Kamiennik oraz 

jednostkach organizacyjnych. Komisja działała również na podstawie ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 roku art. 18 a oraz inne.  

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi głosowała 3 głosy „za” i 2 „wstrzymujące się” za 

zasadnością skargi i w związku z tym takie stanowisko przedstawiła pod głosowanie Radzie 

Gminy Kamiennik w dniu 24 listopada 2016 roku uznając skargę za uzasadnioną.   

W głosowaniu podczas sesji Rady Gminy Radni głosami 6 „za”, 7 „przeciw” i 2 

„wstrzymujących się” uznali skargę za niezasadną. Na sesji w dniu 29 marca 2017 roku po 

ponownym przedstawieniu Radzie Gminy Kamiennik uzasadnienia w sprawie przedmiotowej 

skargi Rada Gminy Kamiennik uznała skargę za uzasadnioną 7 głosami „za” przy 7 

„wstrzymujących się” 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.   



Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kamiennik zobowiązując 

go do przesłania skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

/-/ Bogumił Wąs  


