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UCHV\iALA NR XXXIl/ 251/2018
RADY GMINY ZLOTA
'" dnia 29 maja 20.18 roku

w sprawic udly!cnia lichwały Rady Gminy ZłO!:l Nr XXIXJ218/2018 z dnia 22

lutego 2018 r. w spnnvic rozpatrzenia skargi ua dzialaniaWójta Gminy Zlota oraz

j.HJZosI,awknb !,lt~ZnJzpozmmb ammiłl'Wwl'j skargi () działaniach WóJta Gminy Zlota.

Na podstawi" art. 18 ust. 2 pkt 15 USlHWY z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnyrn

(Dz, U. z 2017 1". poz, 1875 ze zrn,), art. 229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz, U, z 2017 r. poz, 1257 ze zm,) oraz 0 8 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8

stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjrno-wania .1ro:zpatrywania skarg j wniosków

(DL LI, z 2002 roku, Nr 5, poz, 46), Rada Gminy Złota uchwala, co następuje:

S UJchyla się Uchwałę Rady Gminy Złota Nr XXIX/21 S/201S z dnia 22 lutego 2018 r. w

sprawiemzpatrzenia skargi na działania Wójta Gnliny Złota,

S2.LPozostawia się bez rozpoznania anonimową skargę na działania Wójta Gminy Ziota

przekazaIJij przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.12,2017 r. znak

PNK,JIJ.1f,O.55,20 17,

2.Skargę pozostawia się bez rozpoznam a z przyczyn określonych w uzasadnieniu

.'.;tanowiącyrn il11.egralną częś{; nin.iejszej nchwały.

~3, Wykonanie uchwaly powierza się Przewodnlczijcemu Rady Grniny,

04, l.!chwała wchodzl.w ż,yeie z dniern podjęcia,
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Uzasadnienie

W dniu 5.04.2018 r. Wojewoda Świętokrzyski jako organ nadzoru przesiał na ręce
Przewodniczącego Rady pismo znak:PNK.1.413 1.51.20 18 dotyczące analizy uchwały Nr
XX1X/219/2018 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
w/w udlwalę gdyż została ona podjęta z naruszl:niem prawa. Ponadto skarga będąca jej
przedmiotem nic zawiera imion i nazwisk oraz adresów osób ją \\~lOsząeych i jako taka
powinna zostać pozostawiona bez rozpoznania.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia .14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego, jeżeE przepisy szczególne nic określają innych organów właściwych do
rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań l.ub
działalności wójta jest rada gminy.

Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga w rozumieniu art. 227 Kodeksu
postępowania administracyjm'go określa rozpor7Jjdzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.
46), wyri<1nena podstawie art. 226 Kpa. Powolane przepisy także określają konsekwencje
niezadlOwania ww. warunków przez skarżącl:go.
Zgodnie z S 8 ust. 1 rozporządzenia, skargi niczawierające .imienia i nazwiska (nazwy) oraz
adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania. Przepis ten ustanawia zalem
wymóg, aby skarga 7..awicralawskazanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego
skargę, a nie dochowanie tego wymogu sankcjonuje pozostawieniem skargi bez rozpoznania z
powodu uchybienia wymogom formalnym, które skarga powinna spełniać. Przepis ten jest
przepisem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że nic stanowi jedynie przyzwolenia
cz.y przywiieju nie podjęcia działail przez radę gminy w sprawie rozpatrzenia zarzutów, ale
zobowiązuje radę do ich nie podjęcia poprzez pozostawienie skargi bez rozpoznania z
powodu uchybienia wymogom fOl1l1alnym,które skarga powinna spełniać. Oznacza to, że
skutek w postaci pozostawienia skargi bez rozpoznania wynika "z moey prawa", a
rozstrzygnięcia podejmowane przez radę gminy w tej kwestii mogą jedynie stwierdzać tę
okoliczność.
Ze względu na lilkI., że przesłana przez \Vojewodę Świętokrzyskiego z dnia 22.12.2017 r.

znak PNK.lll.] 60.55.20 17 na działania Wójta Gminy Złota skarga nie zawiera oznaczenia
nadawcy (imienia i nazwiska, nazwy) ani adresu zwrotnego, zgodnie z powołanym
przepisem, anonimową skargę Mil:szkat\eów Wsi Rada Gminy Zlota pozostawia bez
rozpoznania.
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