
UCHWAŁA NR 138/XV/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala:

§ 1. 1. Skargę Pani Sołtys oraz Rady Sołeckiej z dnia 18 listopada 2019r. na działalność Wójta Gminy 
Konopiska uznaje się za bezzasadną i podziela się w tym zakresie opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do uchwały Nr 138/XV/2019

Rady Gminy Konopiska

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W odpowiedzi na skargę z dnia 18.11.2019 r. złożoną do urzędu w dniu 19.11.2019 r. przez  Panią Annę 
Suchecką - Sołtys Hutek skargę na Wójta Gminy Konopiska w zakresie:

1) . nie przyjęcia wniosku sołtysa dot. funduszu sołeckiego na 2020 rok w części dotyczącej systemu 
powiadamiania mieszkańców SMS oraz nie anulowania wadliwej Uchwały Nr 123/XII/2019 Rady Gminy 
Konopiska,

2) .utrudniania mieszkańcom i sołtysowi korzystania ze świetlicy wiejskiej w budynku szkoły w Hutkach.

proponuje się uznać skargę za bezzasadną.

Uzasadnienie

Ad.1). Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym NPII.4131.1.748.2019 z dnia 31 października 2019 r. 
Wojewoda Śląski stwierdził w całości nieważność uchwały Nr 123/XII/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 
27 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Hutki w sprawie przyznania środków z funduszu 
sołeckiego na rok 2020. Powyższe oznacza, że przedmiotowa uchwała została wyeliminowana z obrotu 
prawnego i Rada Gminy wbrew twierdzeniom skarżącej nie może uchylić (anulować) tej uchwały.

Organ nadzorczy stwierdził, iż odrzucenie wniosku w ramach funduszu sołeckiego może nastąpić jedynie            
w sytuacji gdy nie spełnia ona warunków opisanych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim, czyli                       
w przypadku nie spełnienia warunków „formalnych”, natomiast ocena merytoryczna wniosku może odbyć się 
na etapie uchwalania budżetu.

W związku z powyższym w dniu 5.11.2019 r. Wójt Gminy Konopiska przekazał Skarbnikowi Gminy                                     
i Przewodniczącemu Rady Gminy Konopiska wniosek sołectwa Hutki w sprawie przyznania środków 
z funduszu sołeckiego na 2020 rok w zakresie systemu powiadamiania mieszkańców SMS -  szacowany koszt 
około 6 600 zł. celem oceny przedmiotowego wniosku od strony merytorycznej na etapie uchwalania budżetu 
Gminy Konopiska na 2020 rok.

Zgodnie z powyższym wniosek sołectwa Hutki dotyczący systemu powiadamiania mieszkańców SMS -  
szacowany koszt około 6 600 zł. został ujęty w projekcie uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 
2020 przyjętej Zarządzeniem Nr 111/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2019 r.

Oznacza to, że cały wniosek sołectwa Hutki dotyczący realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu 
sołeckiego na 2020 rok został ujęty w projekcie budżetu gminy Konopiska na 2020 rok.

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy Konopiska przedstawił otrzymane od Wójta Gminy Konopiska pismo                   
z dnia 5.11.2019 r. na Sesji Rady Gminy Konopiska  w dniu 12.11.2019 r.

Ad.2). Administratorem świetlicy wiejskiej w Hutkach było Gminne Centrum Kultury i Rekreacji                                 
w Konopiskach (GCKiR), natomiast opiekunem obiektu była osoba wyznaczona przez Dyrektora GCKiR.
Klucze do świetlicy były w posiadaniu opiekuna obiektu oraz GCKiR w Konopiskach. Oprócz uczestników 
zajęć ze świetlicy mogli korzystać mieszkańcy Gminy Konopiska, członkowie stowarzyszeń działających na 
terenie Gminy Konopiska, Rada Sołecka, KGW po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu terminu i godzin 
spotkań z Dyrektorem GCKiR. 

Oznacza to, że każda zainteresowana osoba, która chciała skorzystać ze świetlicy poza zajęciami 
organizowanymi przez GCKiR musiała pisemnie zwrócić się z prośbą o użyczenie pomieszczenia oraz uzgodnić 
termin i godzinę z Dyrektorem GCKiR tak, aby mógł on poinformować o tym pracownika odpowiedzialnego za 
świetlicę.

Pani Sołtys w marcu br. przed pierwszymi, planowanymi spotkaniami z mieszkańcami w świetlicy 
nie zwróciła się na piśmie do Dyrektora GCKiR z prośbą o użyczenie pomieszczenia tylko, jako pierwszych 
w formie ogłoszeń poinformowała o tym fakcie mieszkańców Hutek. Dyrektor GCKiR został poinformowany 
przez panią Sołtys o spotkaniach w świetlicy, jako drugi, dlatego też Zastępca Wójta Gminy Konopiska pani 
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Iwona Lisek w formie mailowej podjęła interwencję i skierowała prośby do pani Sołtys, aby przy planowaniu 
kolejnych spotkań konsultowała je z Dyrektorem GCKiR.

Obecnie z powodu zmniejszenia zatrudnienia w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji pomieszczenie 
świetlicy, jak to miało miejsce w latach wcześniejszych ponownie zostało zaadoptowane na czytelnię przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną, dlatego dotychczas obowiązująca umowa użyczenia na korzystanie 
z pomieszczenia przez GCKiR, zawarta pomiędzy Dyrektorem GCKiR i Dyrektorem ZSP w Hutkach została 
rozwiązana.

Nie jest również prawdą stwierdzenie, iż świetlica wiejska w Hutkach jest jedynym we wsi miejscem 
przeznaczonym do organizacji spotkań. Przy dobrym współdziałaniu i zbudowaniu prawidłowych relacji                           
z Kołem Gospodyń Wiejskich, członkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkołą Sołtys i Rada Sołecka 
mogłaby korzystać z pomieszczeń przez nich zarządzanych.

Mieszkańcy Hutek w celu organizacji spotkań, zebrań wiejskich tak jak dotychczas mogą spotykać się                            
w   czytelni a alternatywnie mogą korzystać z budynku OSP wraz z pomieszczeniami KGW oraz  
z pomieszczeń        w budynku szkoły w Hutkach, tak jak ma to miejsce w innych sołectwach.

Należy tutaj zwrócić uwagę, iż obowiązkiem Inkasenta podczas zbierania podatków lokalnych jest 
zapewnienie warunków, w których przestrzegane są przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) oraz przestrzeganie tajemnicy skarbowej, dlatego większość inkasentów dociera do 
mieszkańców osobiście.

W związku z powyższym należy skargę Pani Anny Sucheckiej w zakresie nie anulowania Uchwały Rady 
Gminy 123/XII/2019 i nie przyjęcia wniosku sołtysa dot. funduszu soleckiego na 2020 rok oraz utrudniania 
mieszkańcom i sołtysowi korzystania ze świetlicy wiejskiej w budynku szkoły w Hutkach uznać za całkowicie 
bezzasadną.
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