
UCHWAŁA NR LVII/435/2022 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 
z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie złożenia zawiadomienia do prokuratury 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 t.j., poz. 1005, poz. 1079) w zw. z art. 222 oraz 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy 
wniosek z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie złożenia zawiadomienia do prokuratury. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustronie Morskie, zobowiązując go do 
zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzywnowicz 

 

Id: A0D2CFA3-A120-4B04-A504-D72CF468B127. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

W dniu 6 czerwca 2022 r. do Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynął wniosek dotyczący złożenia 
zawiadomienia do Prokuratury. Autor domagał się tego, aby Rada Gminy Ustronie Morskie złożyła do 
prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy Ustronie Morskie. 
Autor wniosku, obecny na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 1 Lipca 2022 r. 
zmodyfikował treść żądania wskazując, że godzi się na przekazanie jego wniosku do innych organów, które są 
kompetentne do badania zasadności i prawidłowości wydatkowania środków publicznych („chciałbym, żeby 
zweryfikował to ktoś, kto się na tym zna i ma kompetencje”). W dalszej części posiedzenia Komisji sam 
skarżący wskazał, że zgadza się na skierowanie jego wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej lub 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Komisja ustaliła, iż de facto wniosek dotyczy zbadania prawidłowości gospodarowania majątkiem 
publicznym i wobec tego Rada Gminy nie jest w tym zakresie organem właściwym. 

Stosownie do art. 223 Kodeksu postępowania administracyjnego Organy państwowe, organy samorządu 
terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają 
skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. Wskazać należy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) 
Regionalne Izby Obrachunkowe dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Podkreślić trzeba, że Rada Gminy (jak również żadna z komisji czy pojedynczych radnych) nie posiada 
uprawnień pozwalających na badanie tego, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Wobec faktu, iż wniosek 
dotyczy badania w tym zakresie kwestii związanych z finansami publicznymi Rada uznała, że zasadnym jest 
przekazanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która na mocy przywołanego wyżej przepisu 
posiada kompetencje w tej kwestii. 
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