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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY POPÓW 

z dnia 24 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Brzózki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2020 r.  
poz.713 ze zm.)  oraz  art.  229 pkt  3 i 237 § 3 ustawy  z dnia  14 czerwca  1960r.  Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami postępowania 
przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Popów uchwala co następuje: 

§ 1. Postanawia  się  uznać  skargę na Sołtysa Sołectwa Brzózki w przedmiocie pozbawienia mandatu 
radnej oraz sołtysa w związku z notorycznym łamaniem prawa, oraz czerpania z tego powodu korzyści 
osobistych, złożoną w dniu 12 maja 2021 roku przez mieszkańca Gminy Popów, za niezasadną z powodów 
wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Poucza się Skarżącego o treści art. 239 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 roku, poz.260 z późn. zm.), zgodnie z którym 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. 

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Popów do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Uzasadnienie 

W dniu 12 maja 2021 roku  do Urzędu Gminy Popów wpłynęła skarga mieszkańca pana Cz.M. na Sołtysa 
Sołectwa Płaczki w przedmiocie pozbawienia mandatu radnej oraz sołtysa w związku z notorycznym 
łamaniem prawa, oraz czerpania z tego powodu korzyści osobistych. Skarżący  wnosi w skardze 
o wyjaśnienie powodów niedostarczenia zawiadomienia o zmienionej wysokości opłaty  za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Procedura i sposób wyboru oraz odwołania Rad Gminy reguluje i określa ustawa z 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. nr 95, poz. 602). Zgodnie 
z art. 190 ust. 1 ustawy komisja na podstawie złożonej skargi nie dopatruje się znamion i przyczyn do 
wygaśnięcia mandatu Radnej miejscowości Brzózki. 

Zasady i sposoby wyboru oraz odwołania Sołtysów zawarte są i reguluje Uchwała Nr 38/VII/2019 RADY 
GMINY POPÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzózki. Statut ten 
w rozdziale 5 określa zasady powołania i odwołania z funkcji sołtysa. Komisja na podstawie złożonej skargi 
nie dopatruje się znamion, powodów, przyczyn oraz stwierdza się, że Rada Gminy Popów nie jest władna 
do  odwołania z funkcji sołtysa Pani Sołtys miejscowości Brzózki. 

W skardze z dnia 12.05.2021 o numerze RKP.2021.04166 nie ma podstaw ani przykładów, aby 
stwierdzić, że Pani Sołtys dopuściła się do złamania jakiegokolwiek paragrafu prawa oraz że czerpie 
dodatkowe korzyści materialne inne niż przysługujące z pełnienia funkcji sołtysa. Z przedstawionych 
wyjaśnień wynika że dniu 19 lutego  w którym roznosiła wymienione dokumenty nie przebywała na 
kwarantannie. W kwarantannie przebywała w okresie od 2.02.2021 do 18.02.2021 co wynika 
z przedstawionych dokumentów.  Odmówienie przyjęcia przez skarżącego nakazu podatkowego oraz 
druków płatności za odbiór nieczystości spowodowało zdanie przez Panią Sołtys tych dokumentów do 
Urzędu Gminy Popów. Jednakże przekazanie nakazów za pośrednictwem Poczty Polskiej nie należy do 
obowiązków radnych czy sołtysów. Wobec powyższego w żaden sposób skarżona nie mogła działać celowo 
aby narażać skarżącego na stres i upokorzenie, zwłaszcza że znany jest Pani Sołtys stan zdrowia 
mieszkańców podległego sołectwa. 

Z uwagi na przywołane wyżej argumenty Rada Gminy Popów postanowiła uznać skargę za 
nieuzasadnioną.
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