
  

 

Uchwała Nr XXIV/276/2020 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

w sprawie: zarzutów zawartych w skardze Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 

z siedzibą w Dąbrowie z dnia 27 maja 2020r. 

    

 

Na podstawie: art. 88 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz., 

256), w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2020 r. znak: PNK III 

1411.23.2020 – Rada Gminy Masłów uchwala co następuje:  

 

§ 1. Stwierdza się, iż Komisja d.s. petycji w dniu 4 maja 2020r. obradowała zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, nie naruszając uprawnień Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie.  

 

§ 2.  Uzasadnienie stanowiska zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez jej doręczenie:  

1/ Stowarzyszeniu Rozwoju  Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie. 

2/  Wojewodzie Świętokrzyskiemu   

powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

  



Załącznik do uchwały Nr XXIV/276/2020  

Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2020 r. 

 

 

W skardze z dnia 27.05.2020 r. skierowanej do Wojewody Świętokrzyskiego Stowarzyszenie 

Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie zarzuciło uniemożliwienie 

przedstawicielowi Stowarzyszenia uczestnictwa w posiedzeniu komisji ds. petycji w dniu 4 maja 

2020r.  

Z ustaleń faktycznych wynika, że:  

Komisja ds. petycji w dniu 4 maja 2020r. obradowała w trybie zdalnym. Członkowie komisji poza 

przewodniczącym komisji nie byli obecni fizycznie w budynku urzędu lecz utrzymywali wzajemny 

kontakt telefoniczny. W trybie zdalnym  w posiedzeniu komisji uczestniczył także radny  Tomasz Ksel 

nie będący członkiem komisji ds. petycji. W posiedzeniu komisji w budynku urzędu osobiście 

uczestniczyli: Radca Prawny Ewa Kokowska, Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański – z racji 

obowiązków służbowych.    

Zawiadomienie o posiedzeniu zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 29.04.2020r. 

W dniu 4 maja 2020 r. o godzinie 10:25 w formie elektronicznej (epuap) Stowarzyszenie wystosowało 

pismo: do Wójta Gminy Masłów, Przewodniczącego Komisji ds. Petycji oraz do wiadomości 

Wojewody Świętokrzyskiego, w sprawie  potwierdzenia, czy obecna komisja posiada kompetencje 

do rozpatrywania skarg oraz podanie informacji w jaki sposób skarżący oraz inni zainteresowani 

mogą uczestniczyć w obradach komisji. Udzielenie odpowiedzi z uwagi na wyznaczony termin 

posiedzenia w dniu wpływu pisma było bezprzedmiotowe.   

W dniu 4 maja 2020 r. o godzinie 14:50 do budynku Urzędu Gminy chciał wejść pan. K. - w celu 

udziału w posiedzeniu komisji ds. petycji. Budynek Urzędu Gminy w związku ze stanem epidemii był 

zamknięty. Sekretarz Gminy poinformował pana K., że komisja będzie obradować w trybie zdalnym 

oraz  że taki sposób obradowania wynika ze względów bezpieczeństwa dla uczestników posiedzenia. 

Poinformował, iż  obrady będą transmitowane (z wyłączeniem obrazu) na kanale You Tube  w czasie 

rzeczywistym.  

Obrady komisji ds. petycji z dnia 4 maja 2020 r. były transmitowane w czasie rzeczywistym na stronie 

internetowej urzędu gminy a nagarnie z obrad zostało opublikowane w BIP Gminy Masłów.  

Przedmiotem obrad komisji ds. petycji była m.in. skarga Stowarzyszenia z dnia 28.02.2020 r. 

w sprawie nienależytego wykonywania zadań oraz naruszenia  praworządności.  

Komisja rozpatrywała przedmiotową skargę na posiedzeniach: w dniu 4 maja 2020 r. oraz w dniu 

2 lipca 2020 r. Rada Gminy załatwiła skargę podejmując w dniu 30 lipca 2020 r. uchwałę Nr 

XXIII/257/2020 w sprawie skargi znak: S.1510.3.2020. Na sesji w dniu 30 lipca 2020r.  

Przewodniczący Rady udzielił głosu panu K. w sprawach: skargi znak: S.1510.1.2020 z dnia 17 

stycznia 2020 roku (pkt. 19 porządku obrad) oraz skargi znak: S.1510.3.2020 z dnia 28 lutego 2020 

roku (pkt. 21 porządku obrad). 

W ocenie Rady Gminy komisja ds. petycji w dniu 4 maja 2020 r. obradowała zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.   

Przeprowadzenie posiedzenia  komisji  ds. petycji w trybie zdalnym  miało podstawę prawną  w art. 

15 zzx ust.3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( …). W posiedzeniu komisji nie 

mogli uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy lub przedstawiciele skarżących z uwagi na 

ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu epidemii, na podstawie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 31 marca 2020r.   

Na podstawie art. 15 zzs ust.6 w zw. z  ust.1 pkt. 6  ustawy  COVID-19  w okresie  od  dnia  13 marca 

do 16 maja 2020r. nie przeprowadzano jawnych posiedzeń w postępowaniach administracyjnych. 

Rozpatrywanie skarg następuje w takim postępowaniu. W związku z tym wyłączenie jawnych 

posiedzeń zawarte w art. 15 zzs ust.6 dotyczyło także spraw związanych z rozpatrywaniem skarg. 



O podstawach prawnych obradowania komisji w trybie zdalnym i o wyłączeniu jawności posiedzenia  

przewodniczący komisji informował publicznie na początku posiedzenia.  

Przepisy art. 221- 240 K.p.a. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie 

organizacji rozpatrywania skarg i wniosków, które kompleksowo regulują tryb rozpatrywania skarg, 

nie przewidują obowiązku zapewnienia osobom wnoszącym skargę uczestnictwa w posiedzeniach 

organów kolegialnych rozpatrujących skargę. Uczestnictwo tych osób w toku postępowania jest  

zależne od uznania organów prowadzących postępowanie skargowe. Postępowanie kończy się  

zawiadomieniem  o sposobie  załatwienia skargi, o której skarżący jest informowany. 

Należy dodać, że na podstawie art. 11b ustawy o samorządzie gminnym gwarancją jawności 

działalności komisji ds. petycji jest uprawnienie każdego z obywateli do: uzyskania informacji, 

wstępu na posiedzenia komisji, dostępu do dokumentów. Te same uprawnienia przysługują osobom 

będącym przedstawicielami skarżących.    

W związku ze stanem epidemii z mocy wskazanych wyżej przepisów szczególnych uprawnienie 

wstępu na posiedzenie komisji ds. petycji podejmującej czynności w postępowaniu skargowym 

w dniu 4 maja 2020r. nie mogło być  zrealizowane.   

W związku z powyższym, Rada Gminy stwierdza, iż komisja ds. petycji nie naruszyła przepisów 

w zakresie rozpatrywania skarg.  Nie naruszyła  także uprawnień Stowarzyszenia. Pan K. na sesji  

przed podjęciem uchwały wypowiadał się w sprawie skargi znak: S.1510.3.2020 z dnia 28 lutego 

2020 roku. Stowarzyszenie zostało poinformowane o sposobie załatwienia skargi.    

 

Niniejsza uchwała jest podejmowana w odpowiedzi na pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

3.09.2020r. znak: PNK.III.1411.23.2020 i zawiera stanowisko Rady Gminy w sprawie zarzutów 

podniesionych w skardze Stowarzyszenia  z dnia  27 maja  2020r.    

Rada Gminy  działa  na podstawie przepisów prawa. 

Obowiązujące przepisy nie przewidują kompetencji rady gminy do rozpatrywania i załatwiania skarg 

na własne organy wewnętrzne – komisję. Na podstawie art. 229 pkt. 3 K.p.a. rada gminy jest 

uprawniona do rozpatrywania i załatwiania skarg na organy wykonawcze gminy. Nie jest 

dopuszczalne rozszerzenie tych kompetencji w sposób dorozumiany. Na tej podstawie 

Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. znak: PiRG.0004.30.2020 

poinformował Wojewodę Świętokrzyskiego o braku podstaw prawnych do podejmowania  przez 

Radę Gminy  in pleno jakichkolwiek czynności wobec komisji ds. petycji a odnoszących się co do 

sposobu rozpatrywania skarg. Stanowisko to  było uzasadnione także okolicznością, iż Rada Gminy 

uchwałą nr XXIII/257/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. ostatecznie załatwiła skargę Stowarzyszenia 

stanowiącą przedmiot obrad komisji w dniu 4 maja 2020 r. – akceptując propozycje rozstrzygnięcia  

rekomendowanego przez  komisję ds. petycji. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 


