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UCHWAŁA NR XXIV.174.2017
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Komprachcice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579, poz. 2138) Rada 
Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana XXXX na działalność Wójta Gminy Komprachcice w zakresie braku 
odpowiedzi na złożone przez skarżącego za pomocą poczty elektronicznej pismo z dnia 1 lutego 2017 r. 
dotyczące ograniczenia swobodnego życia dla niego jako osoby homoseksualnej i jego partnera 
zamieszkującego na terenie Gminy Komprachcice, Rada Gminy Komprachcice po zbadaniu zarzutów 
postawionych w skardze, uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice do powiadomienia skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik

Id: 328F2B02-32D6-4D79-BFFA-B8883B05E82F. Projekt



Załącznik do Uchwały Nr XXIV.174.2017
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 30 marca 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2017 r. do Urzędu Gminy w Komprachcicach, za pomocą poczty elektronicznej wpłynęło
Pismo Pana XXXX o następującej treści: „Nazywam się XXXX i reprezentuję środowisko homoseksualne.
Chciałbym się dowiedzieć co Gmina Komprachcice robi na rzecz osób naszego pokroju i czy ewentualna
dyskryminacja będzie w gminie ganiona. Dodatkowo, chcielibyśmy się dowiedzieć czy mamy poparcie gminy,
a w szczególności Pana Wójta Leonarda na bycie wolnym w swojej seksualności i wyznaniu religijnym”.
W dniu 16 lutego 2017 r. Wojewoda Opolski Pismem znak PN.II.1411.8.2017.AW przesłał do Urzędu Gminy
w Komprachcicach skargę Pana XXXX na działania dyskryminacyjne w Gminie Komprachcice oraz brak
odpowiedzi Wójta Gminy Komprachcice, do rozpatrzenia według właściwości przez Radę Gminy
Komprachcice i poinformowanie Wojewody o zajętym w sprawie stanowisku.
Wójt Gminy Komprachcice zapoznał się z treścią pisma nadesłanego w dniu 1 lutego 2017 r. przez Pana
XXXX i po rozpoznaniu sprawy, z którą zwrócił się zainteresowany, odpowiedział na złożone pismo drogą
elektroniczną w dniu 22 lutego 2017 r. Wójt Gminy Komprachcice wskazał, „iż nie znane są mu fakty
świadczące o dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej żadnej grupy społecznej. Oznacza to, że umożliwia
się wszystkim osobom zamieszkującym w Gminie Komprachcice – bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię i światopogląd, orientację seksualną,
sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Ma to
zagwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów”.
Odpowiedzi skarżącemu Wójt Gminy Komprachcice udzielił bez zbędnej zwłoki.
Po zbadaniu sprawy, z powyżej przedstawionych przyczyn, Rada Gminy Komprachcice uznaje skargę złożoną
przez XXXX za bezzasadną.
Pouczenie o treści art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579, poz. 2138)
„W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ
właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”.

Id: 328F2B02-32D6-4D79-BFFA-B8883B05E82F. Projekt




