
UCHWAŁA NR XXVII/          /2021 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice z dnia 14 

stycznia 2021 roku. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695, poz. 1298, poz. 2320, z 

2021 r. poz. 54 i poz. 187) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje skargę z dnia 14 stycznia 2021 r. złożoną przez Panią Joannę Wójcik na 

działania Wójta Gminy Skierniewice za zasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu 

do uchwały. 

§ 2.  Zawiadamia się skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Skierniewice. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Skierniewice. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

      Witold Baranowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

   W dniu 14 stycznia 2021 r., wpłynęła do tutejszego Urzędu skarga złożona przez Panią 

Joannę Wójcik na działania Wójta Gminy Skierniewice dotyczące nękania jej osoby jako 

prowadzącej do roku 2019 Punkty Przedszkolne „Bartek” funkcjonujące przy szkołach 

podstawowych w miejscowości Dębowa Góra, Mokra Prawa, Mokra Lewa i Sierakowice 

Prawe.  

   Radni przeanalizowali treść skargi dotyczącej działania Wójta Gminy Skierniewice jaką 

otrzymali od Pani Joanny Wójcik.  

   Następnie wysłuchali Pani Joanny Wójcik która była obecna podczas czterech obrad 

Komisji Rady Gminy Skierniewice i wyjaśniła Radnym, punkt po punkcie cały okres 

postępowania Wójta Gminy, od momentu rozstrzygnięcia nowego konkursu na prowadzenie 

Niepublicznych Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Skierniewice w 2019 roku do 

momentu pozbawienia jej całej dotacji. 

Podejmując decyzję o zasadności skargi Radni uwzględnili również informację 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2016 roku, która przeprowadziła 

kompleksową kontrolę gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Skierniewice w latach 

2013-2015 dotyczącą między innymi udzielenia dotacji jednostką spoza sektora finansów 

publicznych. Kontrola ta nie wykazała żadnych uchybień. W całości dokumentu, który liczy 

58 stron, nie ma wzmianki na temat Punktu Przedszkolnego „Bartek”, co oznacza, że 

kontrola wypadła pozytywnie. 

   Wyżej wymienione fakty zdecydowały, że Radni złożoną skargę uznali za zasadną.    

   Radni nie poddali żadnej analizie i kontroli postępowania administracyjnego i wydanej    

     decyzji przez Wójta Gminy, bo uprawnienie  to  jest  zastrzeżone  przepisami  prawa  do 

     kompetencji Samorządowego Kolegiom Odwoławczego.    

         

Pouczenie 

Zgodnie z art. 239 KPA w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia 

może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy 

– bez zawiadomienia skarżącego. 
 

 

 


