UCHWAŁA NR VI.64.2019
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością
sołectwa dotyczącej zebrań wiejskich w sołectwie Lubień w latach 2016-2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 227 i art. 229 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. 2018r. 2096 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez mieszkańca gminy Legnickie Pole w dniu
05 lutego 2019 r. na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa dotyczącej
zebrań wiejskich w sołectwie Lubień w latach 2016-2018., Rada Gminy Legnickie Pole uznaje skargę za
bezzasadną.
§ 2. Szczegółowe uzasadnienie przedstawia załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do
poinformowania składającego pismo o sposobie jego rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole
Dariusz Szczerba
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Załącznik do
uchwały Nr VI.64.2019
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 31 maja 2019 r.
UZASADNIENIE do
Uchwały Nr VI.64.2019
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością
sołectwa dotyczącej zebrań wiejskich w sołectwie Lubień w latach 2016-2018
Skarżący pismem z dnia 29.01.19r. sygnowanym jako „petycja” zarzucił m. in nieprawidłowości
w zakresie zwołania i przebiegu zebrań wiejskich w sołectwie Lubień w latach 2016 – 2018 .
Po skierowaniu dnia 18.02.19r. do skarżącego prośby o sprecyzowanie swojego stanowiska zawartego
w piśmie z dnia 29.01.19r., Skarżący pismem z dnia 13.03.19r. nie wykonał zobowiązania tylko podniósł,
iż „to na organie administracji publicznej spoczywa obowiązek zebrania, przeanalizowania wszystkich
dowodów i udzielenia kompetentnej odpowiedzi”.
Dnia 26 marca 2019r. na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole,
skarżący zobowiązał się sprecyzowania stanowiska, co do zarzutów zawartych w piśmie z dnia 29.01.19r.
sygnowanym jako „petycja” w terminie 7 dni od daty wizji lokalnej przeprowadzonej na nieruchomościach
skarżącego w dniu 04.04.19r., Skarżący nie wywiązał się z tego zobowiązania.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole wyselekcjonowała
z pisma z dnia 29.01.19r. zarzuty skarżącego dotyczące zebrań wiejskich w sołectwie Lubień
i rozpoznawała niniejsze zarzuty jako skargę na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole jako organu
kontroli nad działalnością sołectwa .
O tym, czy pismo stanowi skargę, wniosek, czy petycję decyduje nie oznaczenie pisma przez jego
autora, tylko merytoryczna treść pisma .
W piśmie z dnia 29.01.19r. Skarżący zarzucił, iż w okresie od stycznia 2018 do czerwca 2018 Rada
Gminy i Wójt Gminy kilkakrotnie bardzo poważnie naruszyli prawo.
Skarżący podniósł następujące zarzuty:
1) zebrania mieszkańców w sołectwie Lubień z 19 luty 2018, 04 kwietnia 2018 roku, oraz z 18 czerwca
2018 roku, które po mimo przybycia kilkudziesięciu osób nie odbyło się.
2) Ostanie zebranie wyborcze z dnia 21 listopada 2016 wymaga wyjaśnienia w oparciu o opinię prawną.
Niedopuszczalne jest aby zebranie wyborcze odbyło się bez obecności przedstawiciela Rady Gminy.
3) Żądanie wykonania uchwały podjętych na zebraniu mieszkańców sołectwa Lubień w dniu 19 lutego
2018 roku.
4) Żądanie wyjaśnienia dotyczących przebiegu zebrania w sołectwie Lubień odbytego w dniu 4 kwietnia
2018 roku.
5) Zwołane na dzień 18 czerwca 2018 roku w sołectwie Lubień nie odbyło się. Wójt swoim wnioskiem z dnia
08 czerwca 2018 roku zażądał zwołania zebrania.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postepowanie wyjaśniające odnośnie w/w
zarzutów Skarżącego zawartych w piśmie z dnia 29.01.19r.
Odnośnie zarzutu nr 1
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W dniu 19 lutego 2018 i 04 kwietnia 2018r. w sołectwie Lubień, odbyły się zebrania wiejskie, w dniu
18.06.18r. odbyło się w Sołectwie Lubień spotkanie informacyjne z mieszkańcami sołectwa, albowiem
zebranie wiejskie nie zostało na ten dzień zwołane w trybie przewidzianym w §10 bądź § 19 Statutu
Sołectwa Lubień .
Odnośnie zarzutu nr 2
W wyborczym zebraniu wiejskim w Sołectwie Lubień w dniu 21.11.2018r. uczestniczyła Radna
Rady Gminy Legnickie Pole - Pani Edyta Paczkowska – Pater .
Odnośnie zarzutu nr 3
Na zebraniu wiejskim w sołectwie Lubień w dniu 19.02.2018r., nie zostały podjęte żadne uchwały.
Odnośnie zarzutu nr 4
Przebieg zebrania wiejskiego w sołectwie Lubień w dniu 04.02.18r. znajduje swoje odzwierciedlenie
w protokole tego zebrania, który jest dostępny w Urzędzie Gminy Legnickie Pole dla Skarżącego.
W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji brak jest naruszeń przepisów ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 08 marca 1990r. jak i naruszeń Statutu Sołectwa Lubień w przebiegu tego zebrania .
Odnośnie zarzutu nr 5
W dniu 18.06.18r. odbyło się w Sołectwie Lubień spotkanie informacyjne z mieszkańcami sołectwa,
albowiem zebranie wiejskie nie zostało na ten dzień zwołane w trybie przewidzianym w §10 bądź §
19 Statutu Sołectwa Lubień. Pismem z dnia 08.06.18r. Wójt Gminy Legnickie Pole, nie zwołał zebrania
wiejskiego na dzień 18.06.18r. tylko poinformował, iż takie zebranie zwołuje sołtys .
Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Legnickie Pole uchwałą nr VI.64.2019
z dnia 31 maja 2019 r. uznała skargę na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad
działalnością sołectwa dotyczącą zebrań wiejskich w sołectwie Lubień w latach 2016-2018 zawartą
w piśmie Skarżącego z dnia 29.01.19r., odnośnie opisanych wyżej zarzutów 1-5, jako bezzasadną .
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