UCHWAŁA NR XXXVIII/184/10
RADY GMINY RACZKI
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Krzysztofa M. na działalność Wójta Gminy Raczki, postanawia się
uznać skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Sewastynowicz
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Uzasadnienie
Dnia 2 września 2010 r. Pan Krzysztof M. skierował do Rady Gminy Raczki skargę, która w części I dotyczy
działalności
Wójta
Gminy
Raczki.
Skarżący
zarzucił
Wojtowi
Gminy
Raczki:
a) aktywne wspieranie oskarżycieli w tak zwanej "aferze seksualnej" w szkole w Żubrynku,
b) udział w nagonce na skarżącego (w tym medialnej), na Radnego Gminy Raczki, Przewodniczącego
Komisji
Rolnictwa,
Infrastruktury
wiejskiej,
Ochrony
Środowiska
i Turystyki,
c) nadużywanie swojego stanowiska do zwalczania w okresie wyborczym do samorządów lokalnych radnego
opozycyjnego,
d) nadużywanie swojego stanowiska poprzez niedopuszczenie do wyjaśnienia przez Radę Gminy Raczki roli
w sprawie pojawienia się "afery seksualnej" byłej dyrektor byłej szkoły Podstawowej w Żubrynku Jadwigi
P.,
e) branie udziału wraz z potwarcami w tak zwanych pikietach przed szkołą w Żubrynku,
f) zatrudnianie na etacie Urzędu Gminy krewnych oskarżających go o molestowanie,
g) "wyciek" z Urzędu Gminy skargi Samorzutnego Komitetu Okręgu Szkoły Podstawowej w Żubrynku na
niektórych obywateli oskarżających go o molestowanie dzieci.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rada Gminy postanowiła uznać skargę za bezzasadną.
Postępowanie w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej uczniów toczyło się przed Sądem
Rejonowym w Suwałkach na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żubrynku, w związku z sygnałami
pochodzącymi od rodziców dzieci. Po kilkuletnim okresie, sprawa została umorzona z powodu znikomej
szkodliwości społecznej czynu zabronionego. Sąd potwierdził fakt popełnienia części zarzucanych czynów,
uznając jednakże iż nie popełniono w tej sprawie przestępstwa ponieważ społeczna szkodliwość czynów jest
znikoma. Wójt Gminy w tej sprawie nie był stroną konfliktu i nie podejmował działań zmierzających do
zwalczania skarżącego w okresie wyborów samorządowych.
Zupełnie bezpodstawny jest zarzut zmiany okręgów wyborczych przed wyborami samorządowymi
w 2006r. Państwowa Komisja Wyborcza pismem z dnia 7 lutego 2006r. poleciła dokonać sprawdzenia czy
dotychczasowy podział gminy na obwody i okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawowe. W wyniku
sprawdzenia okazało się, że wystąpiła konieczność zmiany granic okręgów wyborczych wynikająca ze
zmiany liczby mieszkańców w Gminie Raczki (według stanu na dzień 31.12.2005r.). Po przeliczeniu normy
przedstawicielstwa w sposób określony w art. 92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, ze zm.) ustalono, że zmieniła się
również liczba radnych wybieranych w okręgu Nr 11 (6 radnych). Podział na okręgi wyborcze dokonany
uchwałą Nr XXXV Rady Gminy Raczki z dnia 14 czerwca 2002r. nie spełniał wymogów art. 90 ust.
1 Ordynacji wyborczej, zgodnie z którym w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady
w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się od 1 do 5 radnych. Mając powyższe na względzie,
zgodnie z ustawą podzielono dotychczasowy okręg Nr 11 na dwa okręgi 3 mandatowe oraz odjęto
nadwyżkowy mandat w okręgu wyborczym, w którym norma przedstawicielstwa jest najmniejsza. Na tej
podstawie został przygotowany wniosek wójta w formie projektu uchwały. W tej sprawie Rada Gminy nie
zdołała podjąć uchwały pomimo, że stosowny projekt uchwały był przedmiotem obrad na 3-ch kolejnych
sesjach Rady (XXXVIII sesja w dniu 28.06.2006r., XXXIX sesja w dniu 6.07.2006r., XL sesja w dniu
23.08.2006r.). W związku z tym, że Rada Gminy Raczki nie wykonała w wyznaczonym przez Komisarza
Wyborczego w Suwałkach terminie do dnia 28 sierpnia 2006r., w sposób zgodny z prawem zmian w podziale
Gminy Raczki na okręgi wyborcze, na podstawie art. 203a w/w ustawy podziału tego dokonał Komisarz
Wyborczy (Postanowienie Nr 7/06 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1.09.2006r.).
Nie znajduje również potwierdzenia zarzut bezprawnego zatrudniania krewnych osób oskarżających
skarżącego o naruszenie nietykalności cielesnej uczniów bowiem zatrudnianie pracowników odbywa się
wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, nabór jest otwarty i konkurencyjny, zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o pracownikach samorządowych.
Nie stwierdzono, aby nastąpiły jakiekolwiek wycieki poza Urząd Gminy pism kierowanych do Urzędu
przez Samorzutny Komitet Obywateli Okręgu Szkoły Podstawowej w Żubrynku.
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