
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/259/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

w sprawie skargi znak: S.1510.5.2020 z dnia 02 marca 2020 r. na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Masłów 

 

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 Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Masłów Andrzeja 

Pedrycza w sprawie prowadzenia obrad Rady Gminy Masłów w dniu 27 lutego 2020 r.,  

wniesionej w dniu 2 marca 2020 roku – znak:S.1510.5.2020 z przyczyn wskazanych 

w  uzasadnieniu uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały dotyczące zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia  

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 Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Masłów Andrzeja 

Pedrycza wniesiona przez pana W.N. w dniu 2 marca 2020r. Skarga zawiera zarzut   

prowadzenia  przez Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Pedrycza obrad   Rady Gminy 

w dniu 27 lutego  2020r.  niezgodnie z ustalonym porządkiem poprzez udzielenie  głosu  

sołtysowi  wsi Wola Kopcowa. Skarżący wnosi o wyciągnięcie konsekwencji oraz nałożenie 

na Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Masłów prawem regulowanych kar.  

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).  

Komisja uznała, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie gdyż Rada Gminy nie jest 

uprawniona do jej rozpatrzenia w związku z treścią art. 229 pkt. 3 K.p.a. Zgodnie z tym 

przepisem Rada Gminy jest uprawniona do rozpatrywania wyłącznie skarg na wójta 

i kierowników jednostek organizacyjnych z zakresu zadań własnych gminy.     

W związku z tym, iż organem właściwym do załatwienia skargi jest Rada Gminy jako organ 

kolegialny Przewodniczący Rady Gminy na podstawie art. 21a ustawy o samorządzie gminnym  

wydał polecenie służbowe opracowania projektu uchwały Rady Gminy, która stanowiła 

przedmiot  głosowania.  

Skarga  nie  zasługuje na uwzględnienie.     

Na podstawie art. 227 K.p.a. przedmiotem skargi  mogą być sprawy związane z zaniedbaniami  

lub nienależytym wykonywaniem zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników.  

Pan Andrzej Pedrycz Wiceprzewodniczący Rady Gminy – nie jest organem ani pracownikiem 

organu w rozumieniu tego przepisu. Nie realizuje żadnych zadań publicznych w imieniu 

własnym.  

Pan Andrzej Pedrycz jako Wiceprzewodniczący Rady Gminy prowadząc sesję działał jako 

radny – członek organu kolegialnego, któremu powierzono prowadzenie obrad. Działalność 

pana Andrzeja Pedrycza jako radnego podlega weryfikacji tylko w procesie wyborczym, przez 

wyborców. Natomiast oceny działalności pana Andrzeja Pedrycza jako Wiceprzewodniczącego 

Rady nie można oddzielić od oceny działalności całego organu, którym jest Rada Gminy.  Rada 

Gminy nie może zaś rozpatrywać skarg na samą siebie. 

Zasady i tryb rozpatrywania skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego ( 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.  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  nie należy  do żadnej kategorii w/w  

podmiotów. W związku z tym skarga  nie może być  uwzględniona  przez  Radę Gminy.        



 

  

Jednocześnie, z  treści skargi wynika brak podstaw do przekazania  jej innemu organowi  na 

podstawie art 231 K.p.a. Zarzuty skargi, jej adresat,  wskazanie  danych konkretnej osoby  oraz  

wniosek o ukaranie konkretnej osoby, tj. pana Andrzeja Pedrycza wskazują na personalny 

charakter skargi. Skarga dotyczy konkretnej osoby fizycznej a nie piastuna funkcji 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Skarga nie może być kwalifikowana jako dotycząca  

Rady Gminy i podlegać przekazaniu do innego organu zgodnie z właściwością. Zachodzi  także  

brak podstaw prawnych  do stosowania wobec pana Andrzeja Pedrycza przez  jakikolwiek  inny  

organ kar.  

Skargi dotyczącej personalnie konkretnej osoby fizycznej wraz z wnioskiem o jej ukaranie nie 

można przekazać do rozpatrzenia  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.  

 

Rada Gminy zapoznała się ze stanowiskiem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07. 2020r. 

pismo znak : PNK.III.1410.13.2020 . Z orzecznictwa i piśmiennictwa ( np. z wyroku WSA w 

Gdańsku z dnia 14. 02. 2019 II SA/GD 1009/18 oraz z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Lubuskiego z dnia 5 listopada 2019r.) wynika , iż nie jest dopuszczalne przekazanie skargi w 

trybie art. 231 k.p.a. do innego organu przez Przewodniczącego Rady Gminy. Przekazanie 

skargi do innego organu może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Rady Gminy . Ze 

względów organizacyjno - prawnych nie jest możliwe przekazanie skargi przez Radę Gminy 

do innego organu w terminie 7 dni od dnia jej złożenia. Sprzeciwiają się temu uwarunkowania 

związane z trybem zwoływania sesji Rady Gminy oraz komisji. Z tych przyczyn, skarga nie 

mogła być przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy do Wojewody . W 

okolicznościach tego przypadku dodatkowo należy uwzględnić okoliczności przywołane w 

piśmie skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego a dotyczące stanu epidemii. Biorąc pod 

uwagę stanowisko Wojewody Świętokrzyskiego Rada Gminy upoważnia Przewodniczącego 

Rady Gminy do przekazania skargi Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz ze stanowiskiem 

zajętym w niniejszej uchwale. 

 

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   


