
UCHWAŁA NR XXXI/232/18
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349,poz. 1432) i art. 229 pkt. 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017r, poz. 1257, z 2018 r. , poz. 149, poz. 650),

uchwala się,  co następuje:

§ 1. Uznać skargę Pani R.W  na działalność Wójta Gminy Topólka za bezzasadną z przyczyn określonych 
w  uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego powiadomienia Wojewody Kujawsko- 
Pomorskiego o rozstrzygnięciu skargi.

§ 4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy do udzielenia odpowiedzi skarżącej                       
i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści art. 239 kpa.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Topolka.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski
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UZASADNIENIE

(Opinia Komisji Rewizyjnej)

Wojewoda Kujawsko- Pomorski pismem z dnia 27 lipca 2018 r. przekazał do rozpatrzenia przez Radę
Gminy Topólka skargę Pani R. W. z dnia 24 czerwca 2018 r, w sprawie nie wywiązywania się z zadań
własnych Gminy w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

Podczas sesji odbytej w dniu 10 sierpnia 2018 r., zgodnie z § 39 ust.2 pkt 2 Statutu Gminy Topólka,
Rada Gminy Topólka przekazała Komisji Rewizyjnej skargę na działalność Wójta Gminy Topólka.
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła przedmiotową skargę na posiedzeniu w dniu 3 września 2018 r..

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przy udziale :

Stanisława Borkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Topólka,

Marka Dybowskiego - Wójta Gminy Topólka,

Katarzyny Bartczak - Referenta ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Topólka,

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Topólka stwierdza co następuje :

- z przedstawionych Komisji do wglądu akt sprawy oraz wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy
Topólka i pracownika Urzędu Gminy wynika, że:

1.Pani R. W. dwukrotnie występowała do Urzędu Gminy w Topólce z wnioskiem
o udostępnienie informacji publicznej w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wnioskującej
w ustawowym terminie udzielono wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania oraz przekazano
kserokopię prowadzonej dokumentacji.

2.Wszystkie działania podejmowane przez gminę na rzecz bezdomnych zwierząt ukierunkowane były
na zapewnienie im właściwych warunków bytowania.

3.Gmina Topólka aktywnie współpracuje z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami Filia
w Głuszynku w zakresie sprawowania opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami oraz
w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

4.Stawiane zarzuty matactwa i fałszowania dokumentacji nie mają potwierdzenia
w przedłożonych aktach sprawy.

Mając na względzie powyższe, Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż skargę należy uznać za bezzasadną.

Biorąc pod uwagę przytoczone stanowisko, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały
w przedłożonym brzmieniu.

Pouczenie:

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 zawiadamiania skarżącego.
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