
 
UCHWAŁA Nr XXXVII/198/ 2010 

RADY GMINY ROZDRA śEW 
z dnia  29 marca 2010r.  

 
 

w sprawie powołania doraźnej Komisji do rozpatrzenia skargi na bezczynność 
Wójta Gminy RozdraŜew 

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. 
kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz.1071, ze zm.), Rada 
Gminy RozdraŜew uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Powołuje się doraźną Komisję Rady Gminy RozdraŜew do rozpatrzenia skargi                       
na bezczynność Wójta Gminy RozdraŜew, zwaną dalej Komisją. 

 
§ 2 

 
1. Do zadań Komisji naleŜy przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie 

zasadności skargi Pana Władysława Janickiego na bezczynność Wójta Gminy RozdraŜew 
i przedstawienie stanowiska Radzie Gminy RozdraŜew przed podjęciem uchwały. 

2. Komisja jest zobowiązana zakończyć prace do dnia 28 kwietnia 2010r. i w tym terminie 
przedłoŜyć Radzie sprawozdanie ze swojej pracy wraz z projektem uchwały. 

 
§ 3 

 
Ustala się następujący skład Komisji: 

1) Maria Szymczak     - Przewodniczący Komisji, 
2) Lucjan Zmyślony   - Wiceprzewodniczący Komisji, 
3) Eugeniusz Durak    - członek Komisji, 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
  
 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

        mgr Renata Zych – Kordus  

                                                                                                      
 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 15 marca 2010 r. do Urzędu Gminy RozdraŜew wpłynęła skarga Pana Władysława 

Janickiego, zamieszkałego w miejscowości Dąbrowa, w Gminie RozdraŜew, na bezczynność 

Wójta Gminy RozdraŜew i pracowników Urzędu Gminy. Skarga została wniesiona 

w związku z toczącym się przed Wójtem Gminy RozdraŜew postępowaniem 

administracyjnym w sprawie rozgraniczenia nieruchomości skarŜącego i Państwa 

Nawrockich, wszczętym w 2000 r. na wniosek Państwa Nawrockich, a do dnia złoŜenia 

skargi niezakończonym. 

 

Z uwagi na fakt, iŜ zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. skargi na wójta rozpatruje rada gminy, 

a Statut Gminy RozdraŜew nie określa ściśle kompetencji do przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego, koniecznego przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy w sprawie 

rozpatrzenia skargi, uznaje się za celowe powołanie w tym celu komisji doraźnej Rady.   

 

 

        Wójt Gminy  
        mgr Mariusz Dymarski 


