
UCHWAŁA NR XVIII/147/20 
RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 4 listopada 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku 
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 
Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Kamiennik, po rozpatrzeniu 
skargi Pana H. B. z dnia 7 lipca 2020 r. na Wójta 
Gminy Kamiennik oraz po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w przedmiotowej sprawie uznaje skargę za 
bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 
Przewodniczącemu Rady Gminy Kamiennik, 
zobowiązując go do przesłania Skarżącemu odpisu 
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kliś 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/147/20 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 4 listopada 2020 r.

 

Uzasadnienie  

  

W dniu 7 lipca 2020 roku do biura Rady Gminy 
Kamiennik wpłynęła skarga Pana H. B. 
przekazana według właściwości przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu 
pismem nr I.S.II.052.9.2020 z dnia 30 czerwca 
2020 r. do rozpatrzenia Radzie Gminy w zakresie 
dotyczącym Wójta Gminy Kamiennik.  

Przewodniczący Rady Gminy pismem 
RG.I.1510.1.2020.AC z dnia 09.07.2020 r. 
przekazał skargę do rozpatrzenia Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Kamiennik.  

Pierwsze posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji odnośnie rozpatrzenia skargi odbyło się 
w dniu 31 lipca 2020 roku, na którym Komisja 
zapoznała się z treścią skargi stwierdzając, że 
fragmenty dotyczące Wójta Gminy Kamiennik 
dotyczą głównie jego wulgarnego zachowania się, 
podżegania do naruszenia nietykalności cielesnej 
skarżącego i zniszczenia aparatu fotograficznego 
co było zdaniem skarżącego spowodowane 
„użyciem innych substancji psychoaktywnych”. 
Komisja w trakcie posiedzenia wysłuchała 
również wyjaśnień Wójta Gminy p. Kazimierza 
Cebrata dotyczących opisanych wyżej zarzutów. 
Komisja poprosiła o uzupełnienie materiałów 
dotyczących skargi o oświadczenie p. Wójta i p. 
Alicji Pogorzelskiej na temat przebiegu spotkania, 
o którym pisze skarżący oraz o kopię notatki 
sporządzonej przez Policję ze zgłoszenia z dnia 
19 marca 2020 r.  

Kolejne posiedzenia Komisji odbyło się 
8 października 2020 r., na którym członkowie 
Komisji zapoznali się z notatką urzędową 
z Komisariatu Policji w Otmuchowie spisana na 
okoliczność zgłoszenia dokonanego przez 
skarżącego w dniu 19 marca 2020 r. oraz 
z wyjaśnieniem p. Alicji Pogorzelskiej Sędzi Sądu 
Rejonowego w Nysie o przebiegu spotkania z dnia 
19 marca 2020 r. w Karłowicach Małych. Komisja 
stwierdziła, że nie ma dowodów na potwierdzenie 
zarzutów skarżącego, a wszystkie przedstawiona 
dowody świadczą, że nie było takich zachowań.  

Komisja biorąc pod uwagę powyższe oraz 
przekazane ustnie wyjaśnienia Wójta Gminy 
Kamiennik stwierdza brak zasadności skargi.  

Projekt uchwały oraz jego uzasadnienie zostały 
zanonimizowane w zakresie imienia i nazwiska 
osoby skarżącej ze względu na prywatność osoby 
fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej). 
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