
UCHWAŁA NR XX/147/2020 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 kwietnia 2020r. na zachowanie Wójta Gminy Lubrza 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056, 695), Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 8 kwietnia 2020r. na zachowanie Wójta Gminy Lubrza 
oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Lubrza  
w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubrza, zobowiązując 
go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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Załącznik do uchwały Nr XX/147/2020 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

W dniu 8 kwietnia 2020r. do rozpatrzenia Rady Gminy Lubrza, przekazana została za pośrednictwem 
Marszałka Województwa Opolskiego, skarga na zachowanie Wójta Gminy Lubrza ( pismo nr 
OR.0510.1.2020) 

Zgodnie z przyjętą w Statucie Gminy Lubrza procedurą postępowania, skarga przekazana została 
do Komisji Skarg, wniosków i Petycji Rady Gminy w celu rozpoznania jej zasadności. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Lubrza na posiedzeniu w dniu 29 maja 2020r. 
przeanalizowała : 

1) zarzuty zawarte w skardze; 

2) wyjaśnienia Wójta Gminy Lubrza. 

Z treści skargi z dnia 12 maja 2020r. doręczonej w dniu 8 kwietnia 2020r. nr spr. 1588/2020 skarżący 
zarzuca nieodpowiednie zachowanie Wójta Gminy Lubrza wobec Dowódcy Operacyjnych Rodzajów Sił 
Zbrojnych, który w dniu 20 marca 2020r. gościł z roboczą wizytą w miejscowości Prudnik. Zarzut 
dotyczy głównie sposobu przeprowadzonej rozmowy telefonicznej przez Wójta Gminy Lubrza – 
Mariusza Kozaczka, który ” […] w grubiański sposób wyrażał swoje oburzenie faktem, ze nie został 
powiadomiony o wizycie pana generała […]” a także „[…] podczas rozmów telefonicznych pan Mariusz 
Kozaczek był opryskliwy i niegrzeczny […]”. Poza tym skierował również pisemną skargę do Ministra 
Obrony Narodowej na oficerów 10 Brygady Logistycznej w Opolu. 

 
Stanowisko Komisji :   

Zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być 
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw. 

Zarzuty zawarte w skardze nie dotyczą spraw związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych 
Wójta, zaniedbań czy z przewlekłością w wykonywaniu zadań. 

Wójt Gminy w udzielonych wyjaśnieniach potwierdził przeprowadzenie rozmowy telefonicznej 
z Dowódcą, Szefa Sztabu i Szefa Logistyki 10 Brygady Logistycznej – organizatora wizyty, aby wyjaśnić 
nieprawdziwe informacje podawane przez rzecznika Dowódcy, lokalnym mediom : gazeta „Prudnik 24” 
i Nowa Trybuna Opolska”. Nieprawdą było, że podczas wizyty Dowódcy Operacyjnych Rodzajów Sił 
Zbrojnych wizytowane były przejścia graniczne w Trzebinie ( gmina Lubrza) oraz Głuchołazy (gmina 
Prudnik). Śmigłowiec z delegacją gości lądował na stadionie sportowym w Prudniku. 

Poza tym gospodarze terenu na którym rzekomo miała odbywać się robocza wizyta nie zostali 
poinformowani o tym wydarzeniu i nie byli zaproszeni na spotkanie. Nieprawdą jest, że miała miejsce […] 
„próba szantażu i groźby”, tylko zapewnienie, że oficjalnie złożona zostanie skarga do Ministra Obrony 
Narodowej na działalność 10 Brygady Logistycznej w Opolu o lekceważące i kompromitujące zachowanie 
podczas rozmowy telefonicznej.  

Wójt Gminy potwierdził, że podczas rozmowy istotnie towarzyszyły mu silne emocje, które mogły być 
odebrane jako niestosowne. 

 
W odpowiedzi na złożoną skargę, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy potwierdził, że 
podczas trwania wizyty w dniu 21 marca 2020r. nie był planowany pobyt na obszarze Gminy Lubrza. 

Z udzielonych wyjaśnień można domniemać, że pomiędzy stroną skarżącą a oskarżonym doszło 
do konfliktu, który mógł naruszyć zasady zachowania etyki zawodowej. 

Członek korpusu służby cywilnej powinien wykonywać swoją pracę z poszanowaniem godności innych 
i poczuciem godności własnej, pamiętając że swoim postępowaniem daje świadectwo funkcjonowania 
służby cywilnej oraz współtworzy jej wizerunek. 
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Rada Gminy nie jest organem właściwym do rozpatrywania tego rodzaju kwestii spornych, jak również 
spraw związanych z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Wójt Gminy nie dopuścił  
się czynności wymienionych w art. 227 KPA, dlatego też Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę 
za nieuzasadnioną, głosując „za” - 4 i "przeciw" - 1 (głosowało 5 członków Komisji na ustalony 5 - 
osobowy skład).
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