
UCHWALA NR XXXIII 253/20] 8
RAUY GMINY ZLOTA
z dnia 29 maja 2018 .rokll

w sprawie uchylenia Uchwały !łady Gminy Złota Nr XXIX/220/20]8 z dnia 22

lutego 20.18 l', W sprawie rozpatrzenia skargi na działania WóJta Gminy Złota oraz

pozosl.awienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Wójta Gminy Zlota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt] 5 ustawy z dnia 8 marca] 990 r. o samonądzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. ] 875 ze zm.), art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zc zm.) oraz S 8 ust. I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8

stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

(Dz. U. z 2002 roku, Nr 5, poz. 46), Rada Gminy Zlota uchwała, co następuje:

g l.Uchyla się Uchwalę Rady Gminy Złota Nr XXIX/220/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w

sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota.

~2.1.Po7.0stawia się bez rozpoznania anonimową skargę MieszkalJców Wsi wniesioną przy

piśmie Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 5

grudnia 20171'. znak:DSO.SWA.571.9392.2017.AN na dzialania Wójta Gminy Zlota.

2.Skargę pozostawia się bez rozpoznania z przyczyn określonych w uzasadnieniu

stanowiącym integralną część niniejszej uchwaly.

~3. Wykonanie uchwaly powierza się l'newodniczącemu Rady Gminy.

g4. Uchwała wdJodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

\\1 dniu 5.04.2018 r. Wojewoda Swiętokrzyski jako organ nadzoru przesłał na ręce
Przewodniczącego Rady pismo znak:PNK.l.4] 31.78.20 l 8 dotyczące analizy uchwały Nr
XXIX/220/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta
Gminy Złota. W treści pisma organ nadzoru sugeruje ,że należy usunąć z obrotu prawnego
wlw uchwałę gdyż została ona podjęta z naruszeniem prawa. Ponadto skarga będąca jej
przedmiotem nic zawiera imion i nazwisk oraz adresów osób ją ~~10S7..ąCychi jako taka
powinna zostać pozostawiona bez rozpoznania.

Zgodnic z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia .14 czcrwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjne.go, jeżeii przcpisy szczcgólne nie określają innych organów właściwych do
rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub
działalności wójta jest rada gminy.

Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga w rozumieniu alt. 227 Kodeksu
postępowania administracyjm'f!,o określa rozpor7..ądzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatTywania skarg i \vniosków (Dz. U. Nr 5, poz.
46), wydane na podstawie art. 226 Kpa. Powołane przepisy takż.e określają konsekwencje
niezachowania ww. warunków przez skarżącego.

Zgodnie z ~ 8 ust. l rozporządzenia, skargi niczawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz
adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania. Przepis ten ustanawia zatem
wymóg, aby skarga zawicrala wskazanic imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego
skargę, a nic dochowanie. tego wymogu sankcj011l~epozostawicniem skargi bez rozpoznania z
powodu uchybicnia wymogom formalnym, które skarga powinna spełniać. Przepis tcn jest
przepisem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, żc nie stanowi jcdynie przyzwolenia
czy przywileju nie podjęcia dzialail przez radę gminy w sprawie rozpatrzenia zarzutów, ale
zobowiązuje radę do id) nic podjęcia poprzcz pozostawienie skargi bcz rozpoznania z
powodu uchybicnia wymogom f01TI1alnym,którc skarga powinna spcłniać. Oznacza to, ŻC

skutek w postaci pozostawienia skargi bez rozpoznania wynika "z mocy prawa", a
rozstrzygnięcia podejmowane przez radę gminy w tej kwestii mogą jcdynie stwierdzać tę
okoliczność.

Zc względu na fakt, ż.(~ przesIana przez Departament Spraw Obywatclskich Kanc(~Jarii
Prezesa Rady Minisll'ów z dnia 5 grudnia 2017 r. znak:DSO.SWA.571.9392.2017.AN na
działania Wójta Gminy Złota skarga nie zawiera oznaczenia nadawcy (imienia i nazwiska,
nazwy) ani adresu zwrotnego, zgodnie z powołanym przepisem, anonimową skargę
Mieszkaliców Wsi Rada Gminy Złota pozostawia bez rozpoznania.
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