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UCHWAŁA NR XV/125/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie skargi na działalność Sołtysa wsi Wierzbnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z § 41 ust. 1 Statutu Sołectwa Wierzbnik uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Grodkowie Nr VI/74/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 47, poz. 1571), po 
rozpatrzeniu skargi złożonej przez grupę mieszkańców wsi Wierzbnik oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Rewizyjnej - Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Powyższą skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Grodkowie, zobowiązując go do 
przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/125/12  

Rady Miejskiej w Grodkowie  

z dnia 22 lutego 2012 r.  

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 3 stycznia 2012 roku Starostwo Powiatowe w Brzegu przesłało do załatwienia według 
właściwości skargę mieszkańców na postępowanie Sołtysa wsi Wierzbnik Pani Bogumiły Pawlak w związku 
z odmową zorganizowania imprezy sylwestrowej w sali budynku po byłej Szkole Publicznej w Wierzbniku, 
który przekazano na rzecz Sołectwa Wierzbnik z przeznaczeniem jako obiekt świetlicowy. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Grodkowie rozpoznała skargę oraz wysłuchała opinii Komisji 
Rewizyjnej w przedmiocie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i stwierdziła, co następuje: 

Sołtys wsi Wierzbnik Pani Bogumiła Pawlak potwierdziła fakt, że w dniu 29 grudnia 2011 roku Pan Lucjan 
Kaletnik zwrócił się ustnie o udostępnienie sali na zorganizowanie sylwestra dla grupy mieszkańców informując 
jednocześnie, że posiada listę uczestników zabawy. Odpowiedziała, że sprawa związana z wynajęciem sali 
powinna być zgłoszona wcześniej, a nie dwa dni przed sylwestrem. Ponadto poinformowała, że w dniu 18 
grudnia 2011 roku podczas uroczystej Wigilii paliła się instalacja elektryczna w związku z czym jako osoba 
gospodarująca obiektem świetlicowym nie będzie brała na swoje barki odpowiedzialności w przypadku dojścia 
do nieszczęścia z powodu niesprawnej instalacji elektrycznej, wymagającej remontu, co potwierdzają monity 
oraz pisma Sołectwa w sprawie remontu świetlicy kierowane do tutejszego Urzędu. 

Prawdą jest, że sala mieszcząca się na parterze nadal jest wykorzystywana na zebrania i występy dzieci lecz 
w tym czasie nie jest uruchamiana kuchnia w której wykorzystywane są urządzenia elektryczne, stanowiące 
niebezpieczeństwo z uwagi na tzw. przepięcie. 

W kwestii dotyczącej odmowy przez Panią Sołtys wynajęcia sali na prywatne przyjęcia (komunie, wesela) 
Pani Sołtys stwierdziła, iż domniemywa, że poruszony zarzut w skardze dotyczył odmowy dla osób, które 
życzyły sobie, aby sala została udostępniona bez wniesienia żadnej odpłatności. 

Komisja Rewizyjna w tym zakresie nie przeprowadziła postępowania wyjaśniającego, albowiem w skardze 
nie wskazano konkretnie którym osobom odmówiono wynajęcia sali na prywatne przyjęcia. 

Reasumując złożone wyjaśnienia przez Panią Sołtys Bogumiłę Pawlak Rada Miejska biorąc pod szczególną 
uwagę bezpieczeństwo uczestników zabawy, uznała decyzję odmowy udostępnienia sali za słuszną. 

Wobec powyższego skargę na Sołtysa wsi Wierzbnik uznaje się za bezzasadną. 


