
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/258/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa, znak: S.1510.4.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.  

 

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. 238 par. 1, .229 pkt 3 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. Nie uwzględnia się  skargi na sołtysa Edwarda Mazura w sprawie udostępnienia 

danych osobowych,  wniesionej w dniu 28 lutego 2020 roku – znak:S.1510.4.2020 z przyczyn 

wskazanych w  uzasadnieniu 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 

 

Przedmiotem uchwały jest skarga na Edwarda Mazura – sołtysa sołectwa Wola Kopcowa 

wniesiona w dniu 28 lutego 2020 r. złożona przez W.N. Treść skargi dotyczy udostępnienia 

danych osobowych skarżącego podczas obrad sesji Rady Gminy Masłów w dniu 27 lutego 2020 

roku. Sołtys sołectwa Wola Kopcowa, podczas wypowiedzi w punkcie 29 – projekt uchwały w 

sprawie statutu sołectwa Wola Kopcowa, poprosił o udzielenie głosu i w wystąpieniu użył 

imienia i nazwiska skarżącego.   

Skarga została skierowana do „Komisji Rady Gminy Masłów – Komisji Rewizyjnej”. Za  

adresata skargi  uznano Radę Gminy i skierowano ją  do  rozpatrzenia w trybie art. 221 – 240 

K.p.a. Z mocy art. 18 b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym skargi, wnioski i petycje   

skierowane do rady gminy rozpatruje komisja ds. skarg, wniosków i petycji. Do czasu 

wprowadzania zmian w statucie Gminy Masłów i wskazania w nim komisji ds. skarg,  

wniosków i petycji, skargi adresowane do  Rady  Gminy Masłów  rozpatruje komisja ds. petycji. 

Komisja ds. petycji, rozpatrywała  skargę  na posiedzeniach: w dniu  4 maja 2020 r. 

(posiedzenie zdalne) i 2 lipca 2020r. (posiedzenie zwykłe).  

Przepisy regulujące zasady i tryb rozpatrywania skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256 z 

późn. zm.). Na podstawie art. 229 ust. 3 KPA, do rady gminy należy rozpatrywanie skarg 

złożonych na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2.  

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest rada gminy in pleno. 

Komisja zajęła stanowisko stwierdzające, że przewodniczący organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej nie należy do żadnej kategorii osób, w stosunku do których skarga 

administracyjna wniesiona w trybie postępowania administracyjnego może być rozpatrywana 

przez radę gminy. Ponadto, z uwagi na przedmiot skargi dotyczący zarzutu dopuszczenia się 

zabronionego prawem czynu nie mieści się w kategorii spraw, o których mowa w art. 227 KPA. 

Wobec powyższego, Komisja proponuje Radzie Gminy nie uwzględnić skargi. 

W związku z tym, że nie można było ustalić innego organu właściwego do rozpatrzenia sprawy 

– skarga nie mogła podlegać przekazaniu innemu organowi na podstawie art. 231 K.p.a.   

 

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii a także 

ustawowym zawieszeniem biegu terminów postępowań administracyjnych, po dniu  wniesienia  

skargi,  przedłużenie terminu  ostatecznego załatwienia  skargi   było uzasadnione.  

 

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi 

w rozumieniu art. 238 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.  

 

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  


