
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/257/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi znak: S.1510.3.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 229 pkt 3 , 238  par.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256, poz.695) – Rada Gminy 

Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej w dniu 28 lutego 2020 roku – znak:S.1510.3.2020, 

w sprawie nienależytego wykonywania zadań oraz naruszenie praworządności w tym art. 24 

pkt 6, art. 24 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8 pkt. 2 ustawy o petycjach – 

uznaje się skargę za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały dotyczące powiadomienia o sposobie rozpatrzenia skargi 

powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

W dniu 28 lutego 2020 r. wpłynęła skarga Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw  Obywatelskich 

w Masłowie na Wójta Gminy. Przedmiot skargi stanowiły zarzuty nienależytego wykonywania 

zadań oraz naruszenie praworządności w tym art. 24 pkt 6, art. 24 pkt 7  ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 8 pkt. 2 ustawy o petycjach.  

W skardze zarzucono, iż w okresie od 01.01.2019 r. do 28.02.2020 r. Wójt Gminy naruszył  

prawo w związku z: 

−  art. 24 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym tj. nie udzielenia w terminie odpowiedzi 

na interpelację radnego,  

−  art. 24 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym tj. braku bezzwłocznej publikacji treści  

zapytań i odpowiedzi radnych, 

−  art. 8 pkt 2 ustawy o petycjach tj. niezwłocznej aktualizacji danych dotyczących 

postępowania w sprawie petycji.  

Skarga  została  skierowana do Rady Gminy Masłów .   

Na podstawie art. 18b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na 

działania wójta  i gminnych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję skarg, 

wniosków i petycji. Do czasu wprowadzania zmian w statucie Gminy Masłów 

i  ukształtowania  komisji ds. skarg , wniosków i petycji skargi, wnioski i petycje adresowane 

do Rady Gminy Masłów  rozpatruje  obecnie  istniejąca  komisja ds. petycji. 

Skargę przekazano komisji  ds. petycji  celem rozpatrzenia. Komisja  zajmowała się skargą na 

dwóch posiedzeniach: 4 maja 2020 r. (posiedzenie zdalne) oraz 2 lipca br. (posiedzenie 

zwykłe). Komisja ustaliła, że:  

Na podstawie art. 24  ust.3  ustawy o samorządzie gminnym  radni kierują  interpelacje 

i zapytania do wójta. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie za pośrednictwem  

przewodniczącego rady.  

We wskazanym w skardze okresie  wpłynęło  do Wójta Gminy w 2019 roku - 14 interpelacji  

radnych, w roku 2020 (do dnia 28.02.br.) – 8, czyli łącznie 22.  Odpowiedzi na interpelacje   

udzielił Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona. Interpelacje w liczbie 21 zostały 

rozpatrzone w terminie 14 dni od  dnia złożenia. W przypadku interpelacji z dnia  10 lutego 

2020 roku złożonej w sprawie związanej ze stanem bezpieczeństwa mieszkańców przez 

radnego Tomasza Ksela udzielono odpowiedzi w terminie 18 dni od dnia złożenia interpelacji. 

Interpelacja została przekazana Wójtowi w dniu 10.02.2020 r. Przyczyną opóźnienia 

w udzieleniu odpowiedzi była błędna ocena treści pisma radnego. Pracownik zakwalifikował 

interpelację jako wniosek złożony w trybie kpa i nadał sprawie niewłaściwy bieg.  

Odpowiedzi udzielono w dniu 28.02.2020 r., tj. 3 dni po terminie.    

 

Na podstawie art. 24 ust.7  ustawy o samorządzie gminnym  treść interpelacji i zapytań  oraz 

udzielonych na nie odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną 

publikację w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.   

We wskazanym w skardze  okresie  w urzędzie  gminy obowiązywała  następująca procedura 

postępowania: Interpelacja/zapytanie jest dekretowane na właściwego pracownika, który 

następnie przekazuje informatykowi urzędu informację o konieczności publikacji. 



Komunikacja między urzędnikami ma formę werbalną lub mailową Publikacja jest czynnością 

materialno – techniczną nie wykonywaną bezpośrednio przez Wójta Gminy  tylko przez  

pracowników  urzędu gminy.  

Podanie do publicznej wiadomości treści interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi na nie w 

okresie wskazanym w skardze nastąpiło w terminach odpowiednich do stanu załatwienia 

poszczególnych spraw na przestrzeni od 1 do kilku dni roboczych. Nie stwierdza się rażącej 

zwłoki. 

 

Na podstawie art.. 8 ust. 2 ustawy o petycjach  informacja w sprawie danych dotyczących 

przebiegu postępowania petycyjnego winna być podawana  niezwłocznie do wiadomości 

publicznej na stronie internetowej organu rozpatrującego petycje lub urzędu obsługującego ten 

organ. 

W okresie  wskazanym w skardze do  urzędu gminy wpłynęło: w 2019 roku – 4 petycje, 

a w 2020 roku (do dnia 28.02.2020 r.) 3 petycje, łącznie 7. Petycje adresowano zarówno do 

wójta jak i do rady gminy. Dokonywano aktualizacji danych w ten sposób, że zamieszczono na 

BIP, do którego było przekierowanie ze strony www.maslow.pl.  

Publikacja jest czynnością materialno – techniczną nie wykonywaną bezpośrednio przez Wójta  

Gminy  tylko  przez pracowników urzędu gminy.  

 

Komisja ds. petycji  uznała, że skarga na Wójta Gminy jest niezasadna. Procedura 

przygotowania i udzielania odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych oraz sprawy 

związane z petycjami prowadzą pracownicy urzędu gminy. Publikacja zapytań, petycji jest 

także wykonywana przez pracowników.  

Na podstawie polecenia  Przewodniczącego  Rady Gminy został  opracowany projekt uchwały 

Rady Gminy  w sprawie przedmiotowej skargi  stanowiący przedmiot głosowania.  

 

Skarga  nie  zasługuje na uwzględnienie.  

 

Terminowość  udzielania  przez  Wójta Gminy lub osoby przez niego wskazane odpowiedzi  na 

interpelacje radnych, co do zasady nie budzi zastrzeżeń. Odpowiedzi udzielane są 

z zachowaniem terminu  przewidzianego w art. 24 ust.6  ustawy o samorządzie gminnym.  

Jedyny  przypadek  udzielenia odpowiedzi  z opóźnieniem   należy  uznać za  incydentalny .  

W świetle art.  24 ust.6   ustawy  o samorządzie gminnym, termin  do udzielenia odpowiedzi    

przez wójta gminy lub osoby przez niego wyznaczonej   winien  być liczony  od dnia  

otrzymania  interpelacji przez  te osoby a nie od dnia złożenia interpelacji  do  

przewodniczącego rady.  Do biegu terminu  na udzielenie odpowiedzi  na interpelacje nie 

wlicza się   okresu obiegu dokumentów  między  przewodniczącym  Rady Gminy  a  Wójtem.     

Należy stwierdzić , iż odpowiedzi na interpelacje   udzielano w terminie.   

 

Terminowość podawania  do publicznej wiadomości treści interpelacji, zapytań i odpowiedzi  

na nie  w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty nie budzi zastrzeżeń. Termin  „niezwłocznie”  użyty w art.  24 ust.7 

ustawy o samorządzie  gminnym nie może być rozumiany jako podejmowanie czynności 

publikacji „natychmiast”. Winien być rozumiany jako termin realny odpowiedni do 

http://www.maslow.pl/


okoliczności i czasu a więc taki, w którym czynność publikacji dokonywana jest bez  

nieuzasadnionej zwłoki.  Publikacje  dokonywane były terminowo.   

 

Terminowość podawania  do publicznej wiadomości   danych  dotyczących  postępowania w 

sprawie petycji na stronie internetowej urzędu gminy nie budzi zastrzeżeń. Termin  

„niezwłocznie” użyty w art. 8 ust.2 ustawy o petycjach nie może być rozumiany jako   

podejmowanie czynności „natychmiast”. Winien być rozumiany jako termin realny  

odpowiedni  do okoliczności  i czasu , a więc taki  w którym czynność publikacji dokonywana  

jest bez  nieuzasadnionej zwłoki. Publikacje dokonywane były terminowo.  

 

W świetle powyższego  należy stwierdzić, iż Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  podejmował czynności  i nie dopuścił się naruszenia przepisów  art.  24 ust. 6 , ust. 

7 ustawy o samorządzie gminnym  oraz art. 8 ust.2 ustawy o petycjach .   

 

Przedłużenie terminu załatwienia skargi jest uzasadnione wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz stanu epidemii, wynikającymi  z tego ograniczeniami  w funkcjonowaniu 

organów i Urzędu Gminy oraz ustawowym zawieszeniem  biegu  terminu  w postępowaniach   

administracyjnych. 

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 239 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Piotr Zegadło   

 

 


