
UCHWAŁA NR XL/267/10 
RADY GMINY WIDAWA 

z dnia 10 listopada 2010 r. 
 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Grabówie i Chrusty na działanie Wójta 
Gminy Widawa 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1141 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, Nr 28, 
poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1387, 
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, 
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, 
poz. 1501 i Nr 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 
 
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu, skargę z dnia 22 września 2010 r. mieszkańców wsi Grabówie 

i Chrusty na działalność Wójta Gminy Widawa, uznaje się za niezasadną. 
2. Podstawę stanowiska Rada Gminy Widawa określa uzasadnienie uchwały. 
 
§ 2. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Widawa. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



         Załącznik  
         do Uchwały Nr XL/267/10 
         Rady Gminy Widawa 
         z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
 

Mieszkańcy 
wsi Grabówie i Chrusty 

 
 

Odpowiedź na skargę  
w sprawie działalności Wójta i pracy komisji ds. szacowania szkód 

powodziowych 
 

W dniu 22 września br. Mieszkańcy Wsi Grabówie i Chrusty wnieśli do Rady Gminy 
Widawa (data wpływu 29.09.2010 r.) oraz do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
(data wpływu 30.09.2010 r.) skargę na działanie Wójta i pracę komisji ds. szacowania strat 
powodziowych. W dniu 06 października br. (data wpływu 11.10.2010 r.) Wojewoda przesłała 
przedmiotowe pismo zgodnie z właściwością do Rady Gminy Widawa. 

W przedmiotowym piśmie skarżący zarzucają, że komisja ds. szacowania szkód 
powodziowych popełniła wiele błędów podczas wypełniania protokołów, a dodatkowo 
rolnicy otrzymali je we wrześniu jeszcze nie wszyscy. Ponadto, skarżący zarzucają, że 
w Urzędzie Gminy Widawa pracują same dzieci (stażyści), a Pana Wójta, Pani Sekretarz, 
kierownika referatu rolnictwa czy przewodniczącej komisji ds. szacowania strat nie można 
zastać. Dodatkowo mieszkańcy wsi Grabówie i Chrusty nadmieniają o częstych 
nieobecnościach w pracy Pana Wójta spowodowanych chorobą, kuracją w sanatorium czy też 
pracą w polu. Rolnicy proszą o ponowną komisję w polach, dodatkowo chcą odwołać się od 
swych protokołów oraz sprawdzić osoby, które znalazły się na liście po zapomogę. 

Po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi Rada Gminy Widawa uznała podniesione w niej 
zarzuty za niezasadne. 

Ustalono bowiem, że w kwestii usuwania skutków powodzi Wójt Gminy Widawa jako 
organ wykonawczy dopełnił wszystkich ciążących na nim obowiązków. Rolnicy mogli 
zgłaszać straty do 16 czerwca 2010 r. (taka informacja zawarta była w kurendzie do 
mieszkańców Gminy Widawa). Późniejsze zgłoszenia również były przyjmowane. W chwili 
przyjmowania wniosków nie były znane dokładne warunki udzielania pomocy 
poszkodowanym, gdyż Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach 
rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez 
powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan w 2010 r. ukazało się 13 lipca 2010 r. (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 132, poz. 889). 

Protokoły zostały sporządzone w należytą skrupulatnością i starannością, a ich treść 
podpisali również skarżący rolnicy. Wszyscy poszkodowani odbierali swoje protokoły 
w dniach od 09 do 20 sierpnia br., a nie we wrześniu jak zarzucają skarżący. Komisja 
wyjaśniła, iż po wykonaniu wszystkich protokołów, były one ponownie weryfikowane pod 
względem informacji jakie podał rolnik w swych oświadczeniach. Podkreśla się, że 



poszkodowani składali swoje oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, a mimo to 
podawali błędne dane. U większości osób znaleziono rozbieżności dotyczące głównie 
powierzchni gospodarstwa, rodzaju i wielkości upraw, które to komisja wyjaśniała 
z poszkodowanym osobiście lub telefonicznie. Ponadto, osoby u których oszacowane szkody 
spowodowane powodzią (wylaniem rzeki) nie przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji 
w gospodarstwie, szkody były zaliczane do deszczu nawalnego. Komisja ds. szacowania strat 
wyjaśniła również, że nie jest możliwa ponowna lustracja w polach. Lustracja szacująca straty 
miała miejsce w dniach od 17 czerwca do 9 lipca br. 

Odnosząc się zaś do nieobecności w Urzędzie Gminy Wójta Gminy w dniach 
wskazanych przez skarżących ustalono i wyjaśniono, że Wójt jako organ wykonawczy gminy 
może w godzinach pracy uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach służbowych czy też 
wyjazdach służbowych. Poza tym również Wójtowi przysługuje prawo do urlopu 
wypoczynkowego, oraz w przypadku choroby, prawo korzystania ze zwolnienia od pracy 
z tego tytułu. Jeśli zaś chodzi o nieobecności Pani Sekretarz we wskazanym dniu, ustalono że 
przebywała w tym czasie na urlopie wypoczynkowym. Również przewodnicząca komisji ds. 
szacowania strat była na urlopie okolicznościowym. Należy zaznaczyć, że w dniach 
w których skarżący przybyli do Urzędu Gminy w Widawie zostali wysłuchani przez 
Przewodniczącego Rady Gminy Widawa, który w wyczerpujący sposób udzielił stosownych 
informacji.  

W tym stanie rzeczy mając na względzie powyższe, Rada Gminy Widawa uznała 
zarzuty podniesione w skardze złożonej przez Mieszkańców wsi Grabówie i Chrusty za 
bezzasadne. 


