
UCHWAŁA NR XXXVI.284.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 19 listopada 2021 r. 

w sprawie Skargi Pani B. B. na działalnośc Wójta Gminy Kowala. 

Na podstawie art. 18b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) 
i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 735) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani B. B. na działalność Wójta Gminy Kowala, która wpłynęła do 
Urzędu Gminy w dniu 10 września 2021 roku po przekazaniu jej według właściwości przez Wojewodę 
Mazowieckiego. Przedmiotem skargi jest przekroczenie uprawnień, poświadczenia nieprawdy, uporczywe, 
złośliwe nękanie przez urzędników, wydawanie decyzji na podstawie cudzej dokumentacji, fałszowanie 
dokumentacji i podpisów. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kowala do powiadomienia skarżącej Pani B. B. 
o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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UZASADNIENIE 

 

Skarga B.B. na Wójta wpłynęła do Urzędu Gminy  w dniu 10 września 2021 roku po przekazaniu jej 
według właściwości przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie art. 65§1 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi jest 
przekroczenie uprawnień, poświadczanie nieprawdy, uporczywe, złośliwe nękanie przez urzędników, 
wydawanie decyzji na podstawie cudzej dokumentacji, fałszowanie dokumentacji i podpisów. 

Przewodniczący Rady Gminy Kowala przekazał skargę do zbadania Komisji Skarg, Petycji  
i Wniosków, która rozpoznała skargę na posiedzeniu w dniu 18 października 2021r. Jednocześnie wystąpił 
do Wójta Gminy o wyjaśnienia w sprawie.Wyjaśnienia Wójta Gminy Kowala z dnia 12 października 2021 r. 
potwierdzają bezzasadność zarzutów stawianych w skardze.  

Wójt Gminy wskazał, że w tutejszym Urzędzie Gminy toczyło się kilka postępowań dotyczących 
skarżącej. 

W dniu 06.03.2015 r., B. B. złożyła wniosek na wycięcie drzew na dz. 475/3 , Urząd Gminy  
w Kowali w dniu 20.03.2015 r., poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień 
złożenia wniosku wymagana była zgoda wszystkich współwłaścicieli na wycinkę drzew. Skarżąca nie 
odniosła się do przesłanego pisma z dn. 20.03.2015 r. i do dnia dzisiejszego nie przedłożyła wymaganych 
dokumentów. 

Natomiast odnośnie działki nr 643 toczyło się postępowanie, w którym B. B. jest pełnomocnikiem 
strony. Sprawa ta jest w toku. Skarżąca działając jako pełnomocnik w dniu 24.09.2021r. złożyła wyjaśnienia 
. Dlatego też Urząd Gminy wezwał drugą stronę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji do jej 
wniosku z dnia 08.07.2021r. ,,wyznaczając termin do dnia 05.11.2021r.”  

W dniu 24.01.2014 r. skarżąca złożyła wniosek dot. rozgraniczenia z działkami sąsiednimi. Wyżej 
wymienione postepowanie, w którym to B.B. była stroną postepowania zostało zakończone decyzją 
ustalającą granice z dnia 19 sierpnia 2019 r. oraz postanowieniem ustalającym koszty postepowania 
rozgraniczeniowego z dnia 19 sierpnia 2019r. Postępowanie to było kilka razy zawieszane na podstawie art. 
97§1 pkt 4 k.p.a.: w dniu 21.02.2014r. 20.09.2016r. i 31.07.2017r. Ostatnie podjęcie zawieszonego 
postępowania nastąpiło w dni 19.07.2019r.  

Wójt podniósł również iż wszystkie te postępowania były i są prowadzone zgodnie z przepisami 
prawa. Nie miało miejsce przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy, uporczywe, złośliwe nękanie 
przez urzędników, wydawanie decyzji na podstawie cudzej dokumentacji, fałszowanie dokumentacji i 
podpisów.  
Zatem podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 
 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  
Dariusz Chruślak 
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