UCHWAŁA Nr VI/45/2007
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm ) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 § 1ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) uchwala się,
co następuje:
§ 1.
Skargę Pani Zofii Skawińskiej – sołtysa wsi Trzebnice na Burmistrza Miasta i Gminy w
Chocianowie skierowaną według właściwości do Rady Miejskiej przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 20 marca br. w której skarżąca zarzuca Burmistrzowi w szczególności zawieszenie
wykonania uchwały zebrania wiejskiego upoważniającej ją jako sołtysa do pobierania w kasie
Urzędu Miasta i Gminy Chocianów zaliczek gotówkowych i uchwały o wpisie do „księgi
inwentarzowej” sołectwa Trzebnice krzeseł i stołów będących własnością Koła Gospodyń
Wiejskich w Trzebnicach - uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chocianowie, w zakresie
przygotowania odpowiedzi i przesłania jej skarżącemu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/45/2007
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.
Skargę skierowaną przez Panią Zofię Skawińską sołtys wsi Trzebnice do Wojewody
Dolnośląskiego we Wrocławiu przesłano do rozpatrzenia według właściwości do Rady Miejskiej w
Chocianowie. Zasadność skargi badała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chocianowie na
posiedzeniu w dniu 30 marca 2007 r. (protokół Nr 5/07) z udziałem Pani Stanisławy Potocznej Skarbnika Miasta i Gminy Chocianów.
Po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze, zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz po
wysłuchaniu pani Stanisławy Potocznej – Skarbnika Miasta i Gminy Chocianów ustalono, co
następuje:
Skarbnik Miasta i Gminy – pani Stanisława Potoczna składając wyjaśnienie przedstawiła Komisji
Rewizyjnej dokument - umowę o dzieło nr 01/05/2006 z dnia 15 maja 2006 r. zawartą pomiędzy
osobą fizyczną, a panią Zofią Skawińską sołtys wsi Trzebnice, również przez nią podpisaną, na
wykonanie banerów reklamowych i jednocześnie oświadczyła, że według informacji uzyskanej od
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów – Burmistrz nigdy nie udzielił pani Zofii Skawińskiej

upoważnienia do zawierania w imieniu Gminy tego rodzaju umów.
Podpisując taką umowę pani sołtys Zofia Skawińska przekroczyła przewidziane dla niej w statucie
sołectwa – uprawnienia.
Podobnie bez upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów sołtys wsi Trzebnice podpisała
umowę z firmą ze Strzegomia z dnia 10.04.2006 r. na wystawienie wesołego miasteczka w czasie
imprezy plenerowej w „Dniu Chłopa-Dniu Dziecka” 4.06.2006 r. w której ceny usług ustalono na
kwotę 1.300, 00 złotych brutto.
Z dokumentów zapłaty wystawionych za tę usługę wynika, że usługa została zapłacona przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Trzebnicach – w dniu 26.04.2006 r. w kwocie 500,00 zł oraz 1.06.2006 r. w
kwocie 800,00 złotych. Z rozliczenia skarżącej wynika, że kwotę tą rozlicza z Urzędem Miasta i
Gminy Chocianów w koszty sołectwa i to w sytuacji kiedy w/w firma takiego roszczenia w
stosunku do Gminy nie miała. Również Gmina nie miała żadnego zobowiązania do refundacji Kołu
Gospodyń Wiejskich w Trzebnicach kwoty 1.300,00 złotych. Wynika z tego, że kwota 1.300,00
złotych została nienależnie pobrana przez panią sołtys z kasy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
Pani Zofia Skawińska – skarży się na zawieszenie uchwały o wpisaniu krzeseł i stołów będących
własnością Koła Gospodyń Wiejskich do „księgi inwentarzowej sołectwa Trzebnice”. Komisja
Rewizyjna uznała, iż w/w sprawa nie może być badana i jest bezprzedmiotowa z uwagi na fakt, iż
w tej kwestii Rada Miejska wyraziła już swoje stanowisko podejmując uchwałę Nr XLIV/328/2006
Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Koła
Gospodyń Wiejskich w Trzebnicach na działalność Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury
w Chocianowie i uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi Koła Gospodyń Wiejskich
w Trzebnicach na wykonywanie przez Dyrektora Chocianowskiego Ośrodka Kultury w
Chocianowie obowiązków wynikających z umowy z dnia 7 kwietnia 2003 r., gdyż w toku
rozpoznawania skargi okazało się, że skarga dotyczy sporu wynikającego z realizacji umowy
cywilno-prawnej z dnia 7 kwietnia 2003 r. zawartej pomiędzy Chocianowskim Ośrodkiem Kultury
w Chocianowie, a Kołem Gospodyń Wiejskich w Trzebnicach. Zarzut ten uznano za
bezprzedmiotowy ponieważ był już przedmiotem rozpoznania i oceny komisji.
Ponadto skarga dotyczy w istocie zarządzenia Nr 0151/22/2007 Burmistrza Miasta i Gminy
Chocianów z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie zawieszenia wykonania uchwał zebrania
wiejskiego sołectwa Trzebnice.
Na sesji w dniu 1 marca br. podjęto uchwałę Nr V/33/2007 Rady Miejskiej w Chocianowie w
sprawie unieważnienia uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trzebnice, toteż Komisja Rewizyjna
uznała, że w tym zakresie w jakim sprawa stała się przedmiotem uchwały Rady Miejskiej w
Chocianowie, zarządzenie Burmistrza wygasło, a skarga na nie stała się bezprzedmiotowa.
Skarżącej w związku z tym przysługuje skarga na podjętą uchwałę w trybie przewidzianym w art.
101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze
zm.)
Pani Zofia Skawińska podnosi również zarzut, iż Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów obraził ją
publicznie na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 marca br.
Komisja zapoznała się z protokołem z którego jednoznacznie wynika, iż Burmistrz jedynie
kontrargumentował wypowiedź sołtys wsi Trzebnice – pani Zofii Skawińskiej i wypowiedź, ta nie
nosi znamion wypowiedzi uderzającej w jej godność.
Wobec powyższego Rada Miejska w Chocianowie po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej
nie dopatruje się zasadności zarzutów zawartych w skardze i uznaje skargę na Burmistrza Miasta i
Gminy Chocianów za bezzasadną.

