
UCHWAŁA NR XX/185/20 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wójta Gminy 
Gorzyce oraz z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gorzyce, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Pana Tomasza Groborza reprezentowanego przez adwokata Michała 
Jarmundowicza z dnia 14.05.2020 r. na działalność Wójta Gminy Gorzyce w sprawie odpowiedzi na 
skierowane do Wójta Gminy wezwanie do zapłaty z dnia 18.12.2019 r. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XX/185/20 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

W dniu  18.05.2020 r. do Rady Gminy Gorzyce  wpłynęła skarga  Pana Tomasza Groborza z dnia 
14.05.2020 r., reprezentowanego przez adwokata Michała Jarmundowicza, na działalność Wójta Gminy 
Gorzyce. W złożonej skardze wskazano, że dnia 18 grudnia 2019 r. zostało wysłane do Gminy wezwanie do 
zapłaty w związku z wypadkiem Pana Tomasza Groborza w Olzie. Po prośbie adwokata (przesłanej e-
mailem dnia 29.04.2020 r. )  o zajęcie stanowiska w sprawie, Radca Prawny Urzędu Gminy w Gorzycach 
wystosował 12 maja pismo opatrzone datą 11.05.2020 r. w sprawie wezwania do zapłaty. Przesyłka ta była 
awizowana i ostatecznie odebrana w dniu 19.05.2020 r., natomiast  skarga została napisana 14 maja 2020 r. 

Wezwanie do zapłaty z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczy zdarzenia , które miało miejsce 3 sierpnia 2017 r. 
na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej, na gruncie gminnym przylegającym 
do terenu wydzierżawionego firmie Las-Pol pod ogólnodostępny ośrodek wypoczynkowy. 

Stanowisko Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wezwania zostało  przedstawione pełnomocnikowi Pana 
Tomasza Groborza w piśmie z dnia 11.05.2020 r. Wskazano w nim, między innymi, że w ocenie Wójta 
Gminy Gorzyce zgłoszone żądania nie znajdują uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym sprawy, 
dlatego nie mogą zostać zaspokojone. Zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku, za który Gmina 
Gorzyce nie ponosi odpowiedzialności, jego przyczyną były gwałtowne zjawiska atmosferyczne 
o charakterze siły wyższej a nie zawinienie Gminy. 

Skarżący oczekiwał szybszej reakcji Wójta na wezwanie do zapłaty. Jednakże przedmiotowa sprawa 
wezwania do zapłaty jest sprawą cywilną. W zakresie działań  Wójta w tej sprawie nie ma zastosowania 
kodeks postępowania administracyjnego, w tym także terminy wynikające z tej ustawy. Wezwanie do 
zapłaty jest  rozstrzygane na gruncie przepisów prawa cywilnego. Z tych regulacji nie wynika aby Wójt miał 
obowiązek ustosunkowania się do wezwania do zapłaty w określonym terminie. W wypadku braku 
odpowiedzi na wezwanie oraz w wypadku uznania przez Wójta wezwania za bezzasadne, wzywający może 
złożyć stosowny pozew do sądu cywilnego. Wówczas wezwanie będzie przedmiotem postępowania 
sądowego opartego na stosownych przepisach. 

W dniu 16.06.2020 r. sprawa skargi została przedstawiona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Komisja stwierdziła, że skarga jest bezzasadna.
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