Uchwała nr XXVI/339/2016
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 w związku
z art. 238
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)

Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:

§1

Pozostawia
się bez rozpoznania skargę Pana Zbigniewa
z dnia 25 października 2016 r. na działalność Wójta Gminy Szemud.

Grabowskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2016 r.
Pan Zbigniew Grabowski
skierował
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo w części noszące znamiona
skargi na działalność Wójta Gminy Szemud.

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. Z 2016 r. poz 23 z późn. zm.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych
organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności Wójta Gminy jest Rada Gminy.

Wobec powyższego Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA
na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego jako organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi, przekazał ją pismem
z dnia 4 listopada 2016 r. (data wpływu 14 listopada 2016 r. ) do Rady Gminy Szemud.
Z treści pisma Skarżącego nie można jednoznacznie określić przedmiotu skargi.
Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków „Jeżeli z treści
skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego
skargi lub wniosek do złożenia,w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania,
wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.”
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Gminy Szemud pismem z dnia
6 grudnia 2016 r. wezwała Pana Zbigniewa Grabowskiego do uzupełnienia skargi poprzez
wskazanie konkretnych zarzutów dotyczących działalności Wójta Gminy Szemud,
jednocześnie informując, że jej nieuzupełnienie w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego pisma spowoduje pozostawienie tej skargi bez rozpoznania.
W
dniu 8 grudnia 2016 r. pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji przekazujące skargę Pana Zbigniewa Grabowskiego na działalność Wójta
Gminy Szemud wraz z pismem Przewodniczącej Rady Gminy skierowanym
do Skarżącego z dnia 6 grudnia 2016 r. zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych Rady Gminy Szemud.
Wezwanie do uzupełnienia skargi zostało dostarczone Skarżącemu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania
administracyjnego w dniu 12 grudnia 2016 r.
Skarżący nie uzupełnił przedmiotowej skargi.

W związku z powyższym zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków, skargę Pana Zbigniewa Grabowskiego z dnia 25 października 2016 r.
pozostawia się bez rozpoznania.
Przedmiotowa skarga została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm)
oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz 23 z późn. zm.)
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają
innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, to Rada Gminy jest organem
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
określonych w pkt 2 (Rada Gminy)- . Z kolei zaś jak wynika z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy stanowienie
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami – w tym dokonywanie zmian w budżecie.
Jednocześnie, w myśl art. 238 § 1 k.p.a. poucza się, że zgodnie
z art. 239 § 1 k.p.a. w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił
skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez
zawiadamiania Skarżącego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

