
UZASADNIENIE 

W dniu 27 grudnia 2017 r. do Rady Gminy Gorzyce wpłynęła skarga wniesiona przez radną 

Bronisławę Kochowską, a popartą podpisami pięciu mieszkańców miejscowości Furmany. 

Pani radna B. Kochowska złożyła skargę na działalność Wójta Gminy Gorzyce, Leszka Surdego, 

który wyprosił ją ze spotkania, które miało miejsce w dniu 5 grudnia 2017 r.  jego gabinecie, w Urzędzie 

Gminy Gorzyce. 

Pani radna zarzuciła Wójtowi Gminy, że nie podał żadnej podstawy prawnej, która stanowiłaby 

podstawę do jej wyproszenia z gabinetu. Ponadto Wójt, według niej, uniemożliwił jej skuteczne  

i bezpieczne wykonywanie mandatu radnego, przez co nie zapewnił jej swobody wykonywania funkcji 

publicznych. Dodatkowo radna B. Kochowska w skardze zauważyła, że jawność i transparentność 

działalności organów publicznych jest zagwarantowana ustawowo. W swojej skardze Pani radna 

przywołała szereg przepisów zawartych w  ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., które stanowią podstawę do działań przez nią podjętych. 

Skardze nadano bieg poprzez przekazanie jej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała jej posiedzenie na 4 stycznia 2018 r.  Podczas 

posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z treścią skargi oraz podjęli dyskusję w celu 

jej rozpatrzenia. Członkowie Komisji zdecydowali o zaproszeniu wszystkich stron sporu, wykazanego 

w skardze, tj. Panią radną B. Kochowską, mieszkańców miejscowości Furmany, którzy złożyli podpisy 

pod skargą, Wójta Gminy-Leszka Surdego, Zastępcę Wójta-Lucynę Matykę oraz Bartłomieja Paciorka- 

pracownika merytorycznego, uczestniczącego w spotkaniu, o którym mowa w skardze. Kolejne 

spotkanie ustalono, że odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. Ostatecznie na spotkanie nie została 

zaproszona radna B. Kochowska, która nie złożyła własnoręcznego podpisu pod skargą i w opinii radcy 

prawnego Urzędu Gminy nie można jej traktować jako osoby składającej skargę. 

W dniu 15 stycznia 2018 r. w kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli zaproszeni 

na nie mieszkańcy miejscowości Furmany: Danuta Duma, Bronisław Duma oraz Janina Rutyna. 

Udzielali oni odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu spotkania w dniu  

5 grudnia 2017 r., na którym miała miejsce sytuacja opisana w skardze. Powiedzieli oni, że spotkanie 

spełniło ich oczekiwania co do poruszanego problemu, nie mieli też zastrzeżeń co do działalności Wójta, 

jednakże zaskoczyło ich wyproszenie ze spotkania Pani radnej. Mimo to nikt nie zaprotestował 

przeciwko temu działaniu i nie wnioskował o jej powrót. Dodali, że radna nie była zaproszona na 

spotkanie a jedynie towarzyszyła mieszkańcom. Ponadto poinformowali, że podpisując się pod skargą 

nie uważali, że jest to skarga na działalność Wójta a jedynie informacja dla radnych, że takie zdarzenie 

miało miejsce. Dodali, że nie podtrzymują oni poparcia dla skargi złożonej przez Panią radną.  

Podczas dalszej części posiedzenia wyjaśnień udzielali Wójt Gminy oraz jego Zastępca. 

Przedstawili oni swoją wersję zdarzenia, która nie odbiegała od tej przedstawionej przez mieszkańców. 

Wójt wyjaśnił, że na spotkanie w dniu 5 grudnia 2017 r. nie została zaproszona Pani radna a jedynie 



mieszkańcy, których dotyczyła interpelacja złożona 17 listopada 2017 r. oraz że chciał z nimi 

porozmawiać bez obecności osób trzecich. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Przewodniczący Rady 

Gminy Gorzyce-Krzysztof Maruszak oraz pracownik Urzędu Gminy ds. rolnictwa i gospodarki 

nieruchomościami-Bartłomiej Paciorek. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą, jej przeanalizowaniu oraz uzyskaniu 

stosownych wyjaśnień od stron, których dotyczyła skarga postanowiła uznać ją za bezzasadną- 

odnosząc się do przepisów, na które Radna się powołuje w wystosowanym piśmie, należy zauważyć, że 

Radna zrealizowała obowiązek zagwarantowany jej zapisami §75, pkt. 2 i 3 Statutu Gminy Gorzyce, 

wynikającymi z art. 23 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1875), zgłaszając w imieniu grupy mieszkańców miejscowości Furmany na sesji Rady 

Gminy w dniu 17 listopada 2017 r., gdyż „przyjęła zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty  

i przedstawiła je organom gminy do rozpatrzenia” – cytując zapis ustawowy. Tym samym zrealizowała 

równocześnie prawo zawarte w art. 63 Konstytucji RP dające każdemu prawo do składania petycji, 

wniosków i skarg w interesie publicznym. W konsekwencji takiego skutecznego działania Radnej 

uruchomiona została procedura urzędowa zmierzająca do wyjaśnienia sprawy – tj. dnia 28 listopada 

2017 r. wystosowane zostało pismo urzędowe z zaproszeniem na spotkanie z Wójtem, zaś sama Radna 

otrzymała pisemną odpowiedź na interpelację (również z datą 28 listopada 2017 r.) wraz z informacją,  

że zostaną podjęte niezbędne czynności wyjaśniające sprawę. Członkowie Komisji Rewizyjnej 

stwierdzili, że nie zostało naruszone prawo Radnej do skutecznego i bezpiecznego wypełniania 

mandatu, bowiem sprawa, którą w imieniu grupy mieszkańców zgłosiła, została przyjęta, była w toku 

rozpatrywania, a jej urzędowe prowadzenie – zgodne z procedurami, przeprowadzane sprawnie, 

rzetelnie przez kompetentnego pracownika Urzędu Gminy, przy równoczesnym zainteresowaniu  

i zaangażowaniu Wójta. 

W dniu 15 stycznia 2018 r. członkowie Komisji Rewizyjnej odbyli zebranie z uczestnictwem 

mieszkańców miejscowości Furmany, którzy byli obecni na rzeczonym spotkaniu z Wójtem w dniu  

5 grudnia 2017 r. w celu odtworzenia faktów z tego spotkania, udzielenia rzeczowych informacji. 

Mieszkańcy ci zgodnie stwierdzili, że spotkanie to spełniło oczekiwania co do poruszanego problemu, 

uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania i uzyskali konkretne informacje od kompetentnych 

przedstawicieli Urzędu Gminy. Nie mają zastrzeżeń co do działalności Wójta i nie podtrzymują poparcia 

dla skargi złożonej przez Radną.  

W drugiej części zebrania zdarzenie z dnia 5  grudnia 2017 r. przedstawili: Wójt, Zastępca Wójta oraz 

pracownik ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami, a ich relacja był zbieżna z wersją wcześniej 

wysłuchanych mieszkańców Furman. Dokładny przebieg zebrania zapisano w protokole komisji 

Rewizyjnej z zebrania w dniu 15 stycznia 2018 r.  

Niezasadne jest powoływanie się Radnej na art. 25 ustawy z dn. 8 marca 1990 wskazujący na 

ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego, gdyż nie miała miejsca sytuacja, o 

której mowa w rozdziale XXIX Kodeksu Karnego (ustawa z dn. 6 czerwca 1997 - Dz.U. 1997 nr 88  



poz. 553) dotyczącym przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu 

terytorialnego. Niezasadne jest również powoływanie się Radnej na art. 11b ustawy z dnia 8 marca  

o samorządzie gminnym, gdyż nie ograniczono Radnej dostępu do informacji i form ich przekazywania, 

o których mowa w tym artykule.  

Komisja Rewizyjna zauważyła również, że art. 63. § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego  

(Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168) mówi, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia – zgodnie 

§ 1 art. 63 k. p. a.) wniesione pisemnie albo ustnie powinny być podpisane przez wnoszącego. Podpis 

pod takim pismem potwierdza, że pismo to pochodzi od osoby podpisującej je  

i sankcjonuje jej wolę dokonania czynności w postępowaniu. Nie ulega zatem wątpliwości, że gdy pismo 

sporządza osoba fizyczna we własnym imieniu bądź działając jako pełnomocnik  

czy przedstawiciel ustawowy - to ona musi je podpisać. Jednocześnie podpis musi być własnoręczny,  

a nie mechanicznie odtworzony. Zatem niezbędnym elementem każdej skargi jest umieszczenie  

pod jej treścią podpisu osoby, która ją wnosi, bowiem taki brak formalny uniemożliwia nadaniu pismu 

dalszego biegu. 

 

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Gorzyce przychyliła się do opinii Komisji Rewizyjnej 

i uznała skargę za bezzasadną. 

 

POUCZENIE 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Rada Gminy Gorzyce 

informuje, że wskutek uznania skargi za bezzasadną, jeśli Skarżący ponowni ją bez wskazania nowych 

okoliczności – wówczas Rada Gminy Gorzyce może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane 

powyżej) nanosząc odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego. 

 


