
Uchwała Nr XV/129/2019  

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 30 października 2019 r. 

  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda 

  
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 229 pkt 3, art. 238, art. 239 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2096 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy 
Ostróda uchwala, co następuje: 
  
     § 1. Uznaje się skargę Pana Sebastiana Januszewskiego, reprezentującego Animex 
Foods Sp. z o.o. sp.k. Oddział w Morlinach z dnia 1 października 2019 r. w części dotyczącej 
działalności Wójta Gminy Ostróda za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia 
Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
  
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 

Janusz Sadowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Załącznik  
do uchwały Nr XV/129/2019 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 30 października 2019 r. 

 

Pismem z dnia 09 października 2019 r. (data wpływu do Urzędu 11.10.2019 r.)  

Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał skargę Pana Sebastiana Januszewskiego 

reprezentującego Animex Foods Sp. z.o.o. sp.k. Oddział w Morlinach z dnia 1 października 

2019 r. w części dotyczącej działalności Wójta Gminy Ostróda do rozpatrzenia i udzielenia 

odpowiedzi zgodnie z właściwością. Złożona skarga dotyczy wypełniania zadań związanych 

z organizacją publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Ostróda, w 

związku z zaprzestaniem kursowania komunikacji miejskiej do miejscowości Morliny – 

począwszy od dnia 7 września 2019 r. Zdaniem Skarżącego, Burmistrz Miasta Ostródy, jak i 

Wójt Gminy Ostróda nie wykonują zadań przypisanych w ustawie o samorządzie gminnym i 

publicznym transporcie zbiorowym, za które odpowiadają w zakresie organizacji lokalnego 

transportu zbiorowego.   

 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm., zwanej dalej Kpa) organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda.  

 

Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonej skargi i zapoznaniu się z opinią 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stosownie do § 146 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda, na 

podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, że skarga w części 

dotyczącej działalności Wójta Gminy Ostróda nie zasługuje na uwzględnienie. 

 

Organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Ostróda w 2019 roku, 

zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 

r., poz. 506 z późn. zm.), Gmina Ostróda (dalej: Gmina) przekazała Gminie Miejskiej Ostróda 

(dalej: Miasto) na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31.12.2018 r., w oparciu o 

stosowne uchwały organów stanowiących. Strony przewidziały, że na realizację zadania 

Gmina przekaże Miastu dotację wg stawki 5,00 zł za 1 wozokilometr przejechany na terenie 

Gminy. W dniu 28.05.2019 r. Burmistrz Miasta zawiadomił Wójta o podniesieniu stawki za 1 

wozokilometr z 5,00 zł na kwotę 8,00 zł (a więc o 60%), wyznaczając zaledwie 3-dniowy 

termin do zajęcia stanowiska. Pismo nie zawierało żadnego uzasadnienia podwyższenia 

stawki, w związku z czym Wójt niezwłocznie zwrócił się na piśmie o przedstawienie 

szczegółowej kalkulacji, zgłaszając swoją gotowość do rozmów na temat negocjacji stawki. 

Analiza wyliczenia stawki została przedstawiona Wójtowi dopiero po 2 miesiącach, tj. w dniu 

29.07.2019 r. Również i tym razem Burmistrz wyznaczył Wójtowi zaledwie 3-dniowy termin 

na odpowiedź, a w dniu 06.08.2019 r. wypowiedział Gminie zawarte porozumienie ze 

skutkiem na 06.09.2019 r. Rozwiązanie porozumienia i zaprzestanie funkcjonowania 

komunikacji na terenie Gminy było zatem efektem jednostronnych działań Burmistrza, na 

których podjęcie Wójt nie miał żadnego wpływu. Wymaga zaznaczenia, że w efekcie 

wypracowania tymczasowego kompromisu, przy aktywnym wsparciu Rady Miejskiej w 

Ostródzie, na podstawie porozumienia z dnia 09.10.2019 r. komunikacja na terenie gminy 

została przywrócona w okresie od 10.10.2019 r. do 31.12.2019 r.  

 
Z przedstawionych wyżej względów złożoną skargę w części dotyczącej działalności 



Wójta Gminy Ostróda należało uznać w całości za bezzasadną. 
   

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia 

może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - 

bez zawiadamiania skarżącego. 


