
UCHWA£A NR XXXII/225/2009 

RADY GMINY WOLBÓRZ 

z dnia 19 sierpnia 2009 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaùalno�ã Wójta Gminy Wolbórz 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 
poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr153 poz.1271; Nr 214 poz. 1806;  
z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457;  
z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 
974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 
52, poz. 420) w zwi¹zku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 roku � 
Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 

1071; zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 49 poz. 509; z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. 
Nr 162 poz. 1692; z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524;  
z 2008 r. Nr 229 poz. 1539) i § 41 pkt 8 lit. �f� Statutu Gminy Wolbórz przyjêtego 

Uchwaù¹ nr III/24/2002 Rady Gminy Wolbórz z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Wolbórz (Dz. Urz. Woj. £ódzkiego z dnia 13 lutego 

2003 r. Nr 26 poz. 286)  
 

Rada Gminy Wolbórz uchwala, co nastêpuje: 

 

§1.  Po rozpatrzeniu skargi na dziaùalno�ã Wójta Gminy Wolbórz zùo¿onej przez 

Mariana Pakowskiego w dniu 08.06.2009 r. i zapoznaniu siê ze stanowiskiem 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wolbórz w sprawie zarzutów 

przedstawionych w skardze, Rada Gminy Wolbórz uznaje skargê za 

nieuzasadnion¹ z przyczyn okre�lonych w uzasadnieniu, stanowi¹cym 
zaù¹cznik do niniejszej uchwaùy.  

 
§2.  Zobowi¹zuje siê Przewodnicz¹cego Rady Gminy Wolbórz do powiadomienia 

skar¿¹cego oraz Wojewodê £ódzkiego o sposobie zaùatwienia skargi poprzez 

przesùanie tym¿e uchwaùy wraz z zaù¹cznikiem. 
 
§3.  Uchwaùa wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. 
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Zaù¹cznik  

do Uchwaùy Nr XXXII/225/2009 

Rady Gminy Wolbórz 

z dnia 19 sierpnia 2009 r. 

 

 
 

Uzasadnienie 
 
 

 Pismem z dnia 23 czerwca 2009 roku £ódzki Urz¹d Wojewódzki w £odzi 

stosownie do tre�ci art. 231 i 229 ust. 3 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego 

przekazaù Radzie Gminy Wolbórz wyst¹pienie Pana Mariana Pakowskiego 

zamieszkaùego przy u. Sportowej 7 w Wolborzu z dnia 08 czerwca 2009 roku, 

maj¹ce cechy skargi na Wójta Gminy Wolbórz. 

 W wyst¹pieniu tym Skar¿¹cy nawi¹zuje do swej skargi z dnia 18.02.2009 

roku dziel¹c siê wra¿eniami z udziaùu w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Wolbórz, przywoùuje z tej skargi ponownie zarzuty stronniczo�ci  

i interesowno�ci w zarz¹dzaniu maj¹tkiem gminy przez Wójta Gminy, wreszcie 

wskazuje na zakùócenie porz¹dku publicznego, a tak¿e spoczynku nocnego z dnia 

25.06.2009 roku. 

 Rozpatrzenie skargi Przewodnicz¹cy Rady Gminy powierzyù Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy, by zapobiec nadmiernemu wydùu¿eniu siê terminu 

rozpoznania skargi, spowodowanemu zaplanowan¹ na miesi¹c lipiec urlopow¹ 

przerw¹ w obradach rady.  

 W dniu 10 sierpnia Komisja Rewizyjna zapoznaùa siê z tre�ci¹ wyst¹pienia 

Skar¿¹cego oraz zebran¹ w sprawie dokumentacj¹. 

 Okoliczno�ci podniesione w czê�ci I wyst¹pienia, a dotycz¹ce miêdzy 

innymi udziaùu Skar¿¹cego w postêpowaniu wyja�niaj¹cym przed Komisj¹ 

Rewizyjn¹ Rady Gminy Wolbórz (rozpatruj¹cej skargê tego¿ Mariana 

Pakowskiego z dnia 18 lutego 2009 r.) stanowi¹ wra¿enia Skar¿¹cego i nosz¹ 

cechy plotki. Pozostaj¹ bez zwi¹zku z prac¹ Urzêdu, a tak¿e Wójta Gminy. Nie 

stanowi¹ nowych i istotnych okoliczno�ci, nieznanych dotychczas organowi, 

 a warunkuj¹cych wszczêcie postêpowania wyja�niaj¹cego.  



 Okoliczno�ci podniesione w czê�ci II wyst¹pienia Skar¿¹cego, a dotycz¹ce 

zarzutu stronniczo�ci i interesowno�ci w zarz¹dzaniu maj¹tkiem gminy przez 

Wójta Gminy Wolbórz stanowi¹ powtórzenie zarzutów objêtych skarg¹ z dnia 

18.02.2009 roku. Zarzuty te nie znalazùy potwierdzenia w rzeczywisto�ci i zostaùy 

szeroko omówione w uzasadnieniu do Uchwaùy Nr XXX/212/2009 Rady Gminy 

Wolbórz z dnia 22 kwietnia 2009 roku, uznaj¹cej skargê za nieuzasadnion¹.  

 Zarzuty podniesione w czê�ci III wyst¹pienia, dotycz¹ce zakùócenia 

porz¹dku na terenie nieruchomo�ci poùo¿onej w Wolborzu przy ul. Sportowej 7  

w dniu 25.04.2009 roku, poparte sprzeciwem mieszkañców tej nieruchomo�ci, 

stanowiùy podstawê wyst¹pienia Wójta Gminy Wolbórz z dnia 08 lipca 2009 r. do 

Polskiego Zwi¹zku Hodowców Goùêbi Pocztowych � Zarz¹d Oddziaùu  

w Piotrkowie Tryb. Koùa w Wolborzu, reprezentowanego przez Wiceprezesa ds. 

lotowych Pana Jana Wojciechowskiego. W wyst¹pieniu tym Wójt Gminy wniósù  

o konieczne zdyscyplinowanie czùonków Koùa w zakresie prawidùowego 

korzystania z u¿yczonych Koùu pomieszczeñ, w sposób zgodny z zasadami 

wspóù¿ycia spoùecznego.  

 Jednocze�nie tak¿e pismem z dnia 06 lipca 2009 roku, skierowanym do 

Komendanta Komisariatu Policji w Wolborzu, wnioskowano o dokonanie 

czynno�ci sprawdzaj¹cych na okoliczno�ã zakùócenia porz¹dku publicznego,  

a tak¿e spoczynku nocnego mieszkañców tej nieruchomo�ci, stanowi¹cego czyn � 

wykroczenie z art. 51 § 2 Kodeksu Wykroczeñ. Organem wùa�ciwym do jego 

rozpoznania pozostaùby S¹d Grodzki w Piotrkowie Tryb.  

Pismem z dnia 03.08.2009 roku Komendant Komisariatu Policji  

w Wolborzu Piotr Saniecki poinformowaù, i¿ Komisariat nie odnotowaù interwencji 

wobec osób nale¿¹cych do Koùa PZHGP w Wolborzu, jednak¿e przeprowadzono 

czynno�ci sprawdzaj¹ce w celu wyja�nienia okoliczno�ci opisanych w skardze 

Pana Mariana Pakowskiego. Ustalono, i¿ tak Skar¿¹cy, jak i czùonkowie rodziny 

Skar¿¹cego zamieszkali przy ul. Sportowej 7, nie zgùaszali interwencji. Zgodnie 

potwierdzili, i¿ czùonkowie Sekcji Wolbórz, korzystaj¹c z pomieszczeñ 

gospodarczych przy ul. Sportowej 7 w Wolborzu, podczas zaùadunku goùêbi 



zachowuj¹ siê bardzo gùo�no, u¿ywaj¹c w stosunku do siebie sùów powszechnie 

uznanych za obel¿ywe, kùóc¹ siê miêdzy sob¹ o wyniki czasowe przylotów. 

Poniewa¿ do zaùadunku goùêbi dochodzi w porze nocnej w godzinach po 22 

wieczorem, a tak¿e rano od 4.00 do 5.00, zakùócaj¹ tak¿e spoczynek nocny 

mieszkañców domu przy ul. Sportowej 7 w Wolborzu.   

Przedstawiciel Sekcji Wolbórz Jan Wojciechowski zaprzeczyù zarzutom 

okre�lonym w skardze wskazuj¹c, i¿ w dniu wyznaczonym harmonogramem  

i zgodnie z warunkami okre�lonymi w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów 1/2005  

z dnia 22.12.2004 r. w sprawie ochrony zwierz¹t w czasie transportu i zwi¹zanych 

z tym dziaùañ, zaùadunek goùêbi odbywa siê w godzinach od 17.00 do 21.00. 

Goùêbie posiadaj¹ wa¿ne i aktualne szczepienie, badanie weterynaryjne i jak 

dotychczas nie byùo ¿adnych incydentów, ani te¿ zachowania ze strony czùonków 

Sekcji Wolbórz, niezgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami.  

W celu zobiektywizowania zarzutów okre�lonych skarg¹ Pana Mariana 

Pakowskiego funkcjonariusze Komisariatu rozpytali równie¿ mieszkañców ulicy 

Sportowej numerów 5, 6, 7A, 8, 10 i 11A, których posesje znajduj¹ siê w bliskim 

s¹siedztwie Sportowej 7. Mieszkañcy ci potwierdzili, i¿ nie maj¹ zastrze¿eñ co do 

miejsca lokalizacji punktu zaùadunku goùêbi pocztowych, jak równie¿ ¿adnych 

uwag do czùonków Sekcji Wolbórz.  

Przeprowadzone czynno�ci sprawdzaj¹ce nie daùy podstaw do dokonania 

jednoznacznych ustaleñ co do przebiegu zdarzenia z dnia 25.06.2009 r. tym 

bardziej, ¿e Skar¿¹cy odst¹più od skùadania zawiadomienia, poprzestaj¹c  jedynie 

na zwróceniu uwagi czùonkom Sekcji na nieprawidùowe zachowania. 

 Tak Skar¿¹cy, jak i podpisuj¹cy siê pod sprzeciwem, pouczeni zostali  

o mo¿liwo�ci podjêcia interwencji w przypadku powtórzenia siê zakùóceñ oraz 

gotowo�ci funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wolborzu do wdro¿enia 

stosownych procedur.  Do szybkiego kontaktu podano numery telefonów, w tym 

telefonu Komendanta.    

Jednocze�nie uprzedzono Pana Jana Wojciechowskiego, i¿ zakùócenia 

spokoju, porz¹dku publicznego i spoczynku nocnego stanowi wykroczenie 



okre�lone w art. 51 Kodeksu Wykroczeñ. Tak wiêc wobec osób odpowiedzialnych 

za jego naruszenie zostan¹ w przyszùo�ci wyci¹gniête konsekwencje przewidziane 

prawem.  

Bior¹c pod uwagê wszystkie ustalenia dokonane w sprawie skargi Pana 

Mariana Pakowskiego stwierdziã nale¿y, i¿ zarzuty podniesione  

w wyst¹pieniu nie mog¹ siê ostaã w warunkach, gdy ich adresatem pozostaje 

Wójt Gminy Wolbórz.   

 

 

 

 
 
 


