Protokół Nr 11/2016
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 20 stycznia 2016 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz zaproszeni goście:
- Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o posiedzeniu Komisji
(zał. nr 1).
Członkowie Komisji przyjęli prządek obrad bez zmian jednogłośnie w obecności 5 radnych.
Ad. 2
Wniosków i zapytań nie było.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji – zabierając głos stwierdził, że członkowie Komisji otrzymali kserokopię
skargi, która doręczona została 30 grudnia 2015 r. od Wojewody Opolskiego do rozpatrzenia
według kompetencji
( zał. nr 2),
- zarzuty dotyczą „uchybienia terminu powiadomienia o posiedzeniu Rady Gminy Wołczyn”,
- Burmistrz odnosząc się do zarzutu pismem z dnia 12 stycznia 2016 r. wyjaśnił co następuje
(zał. nr 3).
Pan Matelska Naczelnik Biura Rady Miejskiej – poinformowała, że zgodnie ze Statutem gminy
w imieniu Rady Miejskiej skargę bada Komisja Rewizyjna,
- postępowanie skargowe prowadzone przez radę gminy regulują postanowienia art. 221–239
Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
- przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań
przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
- złożenie skargi powoduje obowiązek jej zarejestrowania, rozpatrzenia i załatwienia,
- w przypadku, gdy organ nie jest właściwy dla rozpatrzenia skargi, zobowiązany jest niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać skargę do organu właściwego, zawiadamiając
równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ,
- jeżeli natomiast z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, rada gminy ma
obowiązek wezwania wnoszącego skargę do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie skargi bez rozpoznania co reguluje § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg,
- obowiązkiem organu właściwego do załatwienia sprawy jest załatwienie skargi bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca oraz zawiadomienia adresata o sposobie jej
załatwienia,
- przepisy nie zawierają szczegółowej regulacji dotyczącej samego procesu rozpatrywania
i załatwiania skargi,
- postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, w którym nie
występują strony i udział skarżącego nie jest w nim wymagany,

- Skarżący został zaproszony na posiedzenie Komisji Rewizyjnej z kilkudniowym wyprzedzeniem.
- praktyka w zakresie zapraszania skarżącego do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w
sprawie prowadzonego przez nią postępowania wyjaśniającego i rozstrzygającego w przedmiocie
skargi, stanowi wyraz przyjaznej administracji,
- ponadto godzi ona również regulacje zasady jawności działania organów samorządowych.
Dyskusji nie było.
Członkowie jednomyślnie stwierdzili, że w świetle przedstawionych wyjaśnień nie ma podstaw do
kwestionowania procesu rozpatrywania i załatwienia przedmiotowej skargi.
Przewodniczący Komisji – przedstawił propozycję stanowiska Komisji Rewizyjnej uznając, że
zarzut jest niezasadny
(zał. nr 4).
Stanowisko Komisji przyjęte zostało jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.
Niniejsze Stanowisko przedstawione zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wołczynie.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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