
UCHWAŁA NR XXXIX/337/2023 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 2 marca 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Stanisławów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 2000 ze zm), w związku ze skargą z dnia 21 grudnia 2022 r.  na działania Wójta Gminy 
Stanisławów, Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 21 grudnia 2022 r. na działania Wójta Gminy Stanisławów, 
która wpłynęła do Urzędu Gminy Stanisławów w dniu 21 grudnia 2022 r.  

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne uznania skargi za bezzasadną zawiera załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławów. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do zawiadomienia Skarżących 
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie 

W dniu 21 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy Stanisławów wpłynęła skarga podpisana przez Skarżących jako 
małżonków na działania Wójta Gminy, adresowana do Rady Gminy Stanisławów. Przewodniczący Rady 
Gminy pismem z dnia 20 stycznia 2023 r. przedłużył termin załatwienia skargi do 31 marca 2023 r. z uwagi na 
to, że w miesiącu styczniu nie była planowana sesja Rady Gminy i nie został jeszcze wyznaczony termin 
kolejnej sesji. Następnie pismem z dnia 8 lutego 2023 r. Przewodniczący Rady Gminy poinformował 
Skarżących o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanisławów, na którym 
będzie rozpatrywana skarga. Zawiadomienie zostało skutecznie doręczone Skarżącym w dniu 8 lutego 2023r. 
Ponadto w tym samym dniu Skarżący zostali również zawiadomieni telefonicznie o posiedzeniu Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 lutego zapoznała się ze skargą oraz 
wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Sekretarza Gminy w imieniu Wójta Gminy. Pomimo skutecznego 
zawiadomienia Skarżący nie wzięli udziału w posiedzeniu komisji. 

Skarżący zarzucają, że w dniu 16 grudnia 2022 r. nie mogli się dostać do Pani Wójt na spotkanie, a od 
sekretarki uzyskali informację, że Pani Wójt ma naradę. Następnie twierdzą, że czekali na Panią Wójt przed 
urzędem do godz. 17.00, a Pani Wójt nie wychodziła z Urzędu Gminy. 

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy wynika, że Wójt Gminy rzeczywiście w dniu 16 grudnia 2022 r.  miała 
naradę z pracownikami, która zakończyła się po godzinie 16.00 i nie mogła przyjąć Skarżących. Sekretarz 
Gminy poinformowała, że Wójt Gminy opuściła Urząd o godz. 16.30, a ok. godz. 16.40 odjechała z parkingu, 
nagrania z monitoringu znajduje się w posiadaniu Urzędu Gminy. Ponadto sprawa, którą Skarżący chcieli 
skonsultować z Panią Wójt nie była aż tak pilna, żeby nie mogli  umówić się na wizytę, co proponowała 
sekretarka. 

Kolejny zarzut dotyczył braku możliwości spotkania się z Panią Wójt w dniu 19 grudnia 2022 r. Skarżący 
podnosili, że chciał porozmawiać z Panią Wójt, ale Pani Wójt nie było w tym czasie w Urzędzie i sekretarka 
poinformowała, że na spotkanie z Panią Wójt należy się zapisać. 

Z wyjaśnień Sekretarza Gminy wynika, że w dniu 19 grudnia w godzinach przedpołudniowych Pani Wójt 
faktycznie przebywała poza Urzędem Gminy i nie mogła w tym czasie przyjąć Skarżącego. Ponadto w tym 
dniu w Urzędzie nie było Skarżących tylko inna osoba, która rozmawiała z sekretarką w imieniu Skarżących. 
Z uwagi na nieobecność Wójta Gminy w Urzędzie, sekretarka najpierw zaproponowała umówienie na wizytę, 
ale po odmowie zainteresowanej, skierowała Ją do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który był właściwy 
do rozpatrzenia sprawy. 

Sekretarz Gminy poinformowała również, że Wójt Gminy odbyła już dwa spotkania ze Skarżącymi, jedno 
w dniu 27 grudnia 2022 r., a drugie w dniu 11 stycznia 2023 r. 

Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień Sekretarza Gminy i braku możliwości uzyskania wyjaśnień od 
Skarżącego, mając na uwadze złożoność i wielowątkowość skargi uznała ją za bezzasadną. 

Rada Gminy Stanisławów biorąc pod uwagę ustalenia i wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
działając na podstawie art. 229 pkt. 3 oraz art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) uznała skargę za  bezzasadną. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

Pouczenie: 

Zgodnie  z art. 239 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2022 poz. 2000 ze zm.) - ,, 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.” 
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