
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/ 267 /13 

RADY GMINY CEGŁÓW  
z dnia 23 maja 2013r. 

 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cegłów. 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), w związku z art. 229 pkt 3 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z 
późn .zmianami ) Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 26 marca 2013 r P. Włodzimierza Zatorskiego na działalność 
Wójta Gminy Cegłów, złożonej przez za pośrednictwem Ministra Finansów, na złe 
wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2012r w sołectwie Wólka Wiciejowska i zapoznaniu 
się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cegłów w sprawie zarzutów 
przedstawionych w skardze, Rada Gminy Cegłów uznaje skargę za niezasadną z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Cegłów, zobowiązując go 
do przesłania niniejszej uchwały skarżącemu i Ministrowi Finansów. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Stan prawny: 
Ustawa z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009r Nr 52, poz. 420 ze zm.) 
pozwala radom gmin na uchwalenie wyodrębnienia środków w budżecie następnego roku 
budżetowego stanowiących „fundusz sołecki”. 
Wysokość środków fundusz dla poszczególnych sołectw oblicza się na podstawie dochodów 
Gminy z roku poprzedniego i liczby ludności sołectwa w stosunku do liczby ludności gminy 
wg stanu na 30 czerwca roku uchwalenia fundusz. 
Rada Gminy Cegłów uchwałą Nr VI/32/2011 w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217, 
poz.1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012r., poz.567, z 2013r. poz. 153. 
 



w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2012 wyraziła zgodę na 
zaplanowanie w budżecie Gminy Cegłów na 2012r środków funduszu sołeckiego po 
spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim (Dz. 
U. z 2009r Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). 
Zebranie wiejskie sołectwa Wólka Wiciejowska uchwaliło przeznaczenie funduszu 
sołeckiego w 2012r na udrożnienie rowu (działka 137) w Wólce Wiciejowskiej. Wniosek 
zebrania wiejskiego został uznany przez Wójta i przedłożył Radzie Gminy stosowny projekt 
uchwały budżetowej. 
Uchwalając budżet na 2012r Rada Gminy Cegłów w załącznik Nr 7 uchwaliła kwotę  
5 067,24 na zadanie „Regulacja rowu melioracyjnego i rowów pozostałych odwadniających 
sołectwo”. 
Stan faktyczny: 
Wójt Gminy Cegłów zawarł umowę z wykonawcą „Usługi Melioracyjne od A do Z – Piotr 
Bieniek”, który wykonał roboty melioracyjne na rowie (działka 137) w Wólce Wiciejowskiej, 
odebrane protokołem z dnia 4 czerwca 2012 roku. Zakres prac został uzgodniony i 
zaakceptowany przez Radę Sołecką sołectwa Wólka Wiciejowska. 
W czerwcu 2012r zapłacono wykonawcy za wykonane roboty 5065,63 zł 
Z powyższego wynika, że zgodnie z wolą mieszkańców wsi wykonano roboty poprawiające 
melioracje w granicach środków na to przeznaczonych. 
Skarżący podnosi, że „Wójt ukrył przed mieszkańcami, że rów 137 nie ma odpływu” 
Wójt niczego nie ukrywał. Stan istniejący na gruncie jest znany mieszkańcom wsi, rów 
odprowadza wodę do naturalnego terenu podmokłego, bagiennego oznaczonego na mapie 
jako łąki, w rzeczywistości zarosłe olszynami. 
Skarga P. Zatorskiego została sporządzona pod koniec marca 2013r gdy po śnieżnej zimie 
zaczęły topnieć śniegi. W tym okresie wszystkie rowy na terenie Gminy są przepełnione i 
nierzadko dochodzi do podtopień zważywszy, że teren Gminy Cegłów jest terenem o 
wysokim poziomie wód gruntowych. 
W dniu 15 kwietnia 2013r Komisja Rewizyjna Rady Gminy pojechała na teren spornego rowu 
i sprawdziła stan rowu na gruncie. W wyniku wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych 
podtopień i zastoin wody, mimo okresu roztopowego po intensywnych opadach śniegu. 


