
UCHWAŁA NR XXXII/291/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie przekazania skargi Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica  do rozpatrzenia 
do Wojewody Śląskiego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021, poz. 1372) oraz w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735.) 

Rada Gminy Rudnik 
na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uchwala co następuje: 

§ 1.  

Przekazać do rozpatrzenia Wojewodzie Śląskiemu, zgodnie z właściwością, skargę z dnia 7 września 
2021r. Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica z siedzibą w Brzeźnicy (KRS 0000900603), w części dotyczącej 
Zarządzenia NR RWD.001.2021 Wójta Gminy Rudnik z dnia 12 lipca 2021 w sprawie przyznania środków 
stowarzyszeniom i organizacjom w zakresie pomocy społecznej działającym na terenie Gminy Rudnik – na 
zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej, 
z wnioskiem o jego unieważnienie.  W pozostałym zakresie skarga będzie rozpatrzona przez Radę Gminy 
Rudnik. 

§ 2.  

Powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy Rudnik, obowiązek przekazania skargi Wojewodzie Śląskiemu 
i zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi właściwemu organowi wymienionemu 
w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie: przekazania skargi Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica do 
rozpatrzenia  do Wojewody Śląskiego. 

W dniu 16.09.2021 r. do Sekretariatu Urzędu Gminy w Rudniku wpłynęło pismo Stowarzyszenia Nasza 
Brzeźnica zawierające, w częściach skargę na: 

-Zarządzenie Nr RWD.001.2021 Wójta Gminy Rudnik z dnia 12.07.2021r. w sprawie przyznania 
środków stowarzyszeniom i organizacjom w zakresie pomocy społecznej działającym na terenie Gminy 
Rudnik – na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej (zwanym dalej 
Zarządzeniem)  z wnioskiem o jego unieważnienie; 

-działania i zaniechania Wójta Gminy Rudnik w zakresie przeprowadzonego konkursu na realizację 
zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej z wnioskiem o unieważnienie 
konkursu. 

W dniu 29 września 2021r., na sesji Rady Gminy Rudnik, pismo zostało przekazane do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

W opinii Komisji, Rada Gminy nie jest właściwa w zakresie rozpatrzenia skargi na zarządzenie. zgodnie 
z art. 85 i 86 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95), skargę w tej części winien 
rozpatrzeć Wojewoda, na podstawie kryterium zgodności z prawem. 
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