UCHWAŁA NR XXVIII/ /2021
RADY GMINY SKIERNIEWICE
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skierniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) w związku z 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. Rada Gminy Skierniewice odstępuje od rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2021 r.
złożonej przez na działania Wójta Gminy Skierniewice ze względu na jej cofnięcie przez
skarżącego.
§ 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 19 stycznia 2021 r., wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy skarga złożona
przez na działania Wójta Gminy Skierniewice.
Na wezwanie pełnomocnik uzupełnił braki w skardze w dniu 9 lutego 2021r. Z treści
przedstawionej skargi wynika, że dotyczy ona:
1. wielokrotnego nieuzasadnionego wzywania policji na kontrole w „Osadzie Chlebacz”
podczas odbywających się przyjęć, co szkodzi wizerunkowo firmie i zniechęca obecnych
i potencjalnych klientów do skorzystania z naszych usług.
2. na spotkaniach z mieszkańcami Bud Grabskich jawnie oczerniał Pełnomocnika firmy
oraz nastawiał mieszkańców przeciwko firmie.
3. blokowanie inwestycji postawienia stacji transformatorowej, która miała być
zlokalizowana na terenie „Osady Chlebacz” i która służyłaby nie tylko naszej
działalności, ale także mieszkańcom Bud Grabskich
4. usilne namawianie najbliższych sąsiadów „Osady Chlebacz” do wystąpienia o
wykonanie badań pomiaru hałasu.
5. negatywnego odbioru Wójta na zainicjowane przez pełnomocnika firmy spotkania tuz
po objęciu przez niego stanowiska Wójta.
6. Wójt notorycznie na portalu Facebook szykanuje i obraża naszą firmę oraz jej
pełnomocnika.
7. pracownicy Urzędu Gminy lub poplecznicy Wójta zakradali się w okolice „Osady
Chelbacz” i fotografowali obiekt oraz osoby tam przybywające.
8. Wójt notorycznie myli pojęcia: Rezerwat Przyrody Ruda Chlebacz, Otulina Rezerwatu
Bolimowski oraz Park Krajobrazowy w zależności od aktualnej potrzeby.
9. obawiamy się uprzykrzania prowadzenia działalności na nowym obiekcie położonym na
terenie Gminy Skierniewice.
W dniu 15 marca wpłynęło do Przewodniczącego Rady Gminy oświadczenie złożone przez
Pana o wycofaniu złożonej skargi na działania Wójta Gminy Skierniewice.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Skierniewice.

