
  

 

Uchwała Nr XXIV/277/2020 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

w sprawie: wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie 

z dnia 6 grudnia 2019 r. – o podjęcie działań kontrolnych.  

 

 

Na podstawie: art. 222, 241 i 242 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.),  

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.  

Pismo Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie z dnia 6 grudnia 

2019 r. w sprawie podjęcia działań kontrolnych kwalifikuje się jako wniosek, o którym mowa w art. 

241 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.  

 

§ 2.  

Stwierdza się, że  zgodnie z przedmiotem wniosku:   

1/ Rada Gminy  nie jest organem właściwym do  rozpatrzenia  i  załatwienia  wniosku. 

2/ Wojewoda Świętokrzyski  jest organem właściwym  do rozpatrzenia  i załatwienia wniosku. 

 

§ 3.  

Uzasadnienie stanowiska  zawiera załącznik  do uchwały.   

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały poprzez jej doręczenie:  

1/ Stowarzyszeniu Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie 

2/ Wojewodzie Świętokrzyskiemu  

powierza się Wójtowi Gminy Masłów.  

 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

  



Załącznik do uchwały Nr XXIV/277/2020  

Rady Gminy Masłów  

 

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie w piśmie z dnia 6 grudnia 

2019 r. skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego wnosiło  o podjęcie kontroli w związku  

z ewentualnym naruszeniem prawa, tj. statutu gminy Masłów podczas czynności podejmowanych 

przez komisję ds. petycji.  

Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 17 lutego 2020 r. Znak: PNK III.1411.10.2020 przekazał 

pismo Radzie Gminy Masłów nazywając je „korespondencją” w celu, rozpatrzenia sformułowanych 

w nim zarzutów. 

Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 22 maja 2020 r. znak: PiRG.0004.6.2020 poinformował 

Wojewodę Świętokrzyskiego o braku podstaw prawnych do podejmowania przez Radę Gminy in 

pleno wobec komisji ds. petycji jakichkolwiek czynności odnoszących się co do sposobu 

rozpatrywania petycji.  

Wojewoda Świętokrzyski w  piśmie z dnia 3 września 2020 r. Znak: PNK.1411.23.2020 stwierdził, iż 

przekazane pismo Stowarzyszenia z dnia 6 grudnia 2019r. stanowiło skargę na komisję ds. petycji 

a organem właściwym do rozpatrzenia i załatwienia skargi  jest Rada Gminy.  

 

Rada Gminy stwierdza, że:  

 

Na podstawie art. 222 k.p.a. organy administracji są zobowiązane dokonywać kwalifikacji pism 

zgodnie ich treścią. Pismo Stowarzyszenia z dnia 6 grudnia 2019r. nie spełnia wymogów skargi,  

o której mowa w art. 227 k.p.a. Przedmiotem skargi może być bowiem ocena skutków 

stwierdzonego zaniedbania, nienależytego  wykonywania zadań, naruszenia praworządności  lub  

bezczynności. Przedmiotem skargi nie może być ustalenie czy zaniedbanie, nienależyte 

wykonywania zadań, naruszenie praworządności lub bezczynności  faktycznie  nastąpiło.  

Pismo Stowarzyszenia z dnia 6 grudnia 2019r. należy kwalifikować jako wniosek, o którym mowa w 

art. 241 k.p.a. Przedmiotem wniosku  jest  bowiem  żądanie  przeprowadzenia kontroli, której celem 

ma być ustalenie czy, na posiedzeniu komisji ds. petycji w dniu 7 października 2019 r.   ewentualnie 

doszło do naruszenia statutu gminy i kto jest odpowiedzialny za realizację par. 87 statutu gminy.   

Zgodnie z art. 242 par.1 k.p.a. wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot 

wniosku. Przedmiot wniosku Stowarzyszenia z dnia 6 grudnia 2019 r. zawiera postulat  

przeprowadzenia kontroli przez organ nadzoru nad gminą. Na podstawie art. 88 ustawy 

o samorządzie gminnym wojewoda jest uprawniony do podjęcia czynności wyjaśniających 

dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy oraz podejmowania czynności nadzorczych.   

W związku z powyższym pismo Stowarzyszenia należy kwalifikować jako wniosek, podlegający 

rozpatrzeniu i załatwieniu na podstawie przepisów art. 241 -247 k.p.a. Organem właściwym do 

rozpatrzenia wniosku  z uwagi na  przedmiot wniosku  jest  Wojewoda Świętokrzyski.   

  

W wykonaniu zalecenia zawartego w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2020r. 

Znak: PNK 1411.23.2020. w sprawie odniesienia się do zarzutów zawartych we wniosku 

Stowarzyszenia  Rada Gminy dodatkowo wyjaśnia:    

 

Komisja ds. petycji zajmowała się petycją Stowarzyszenia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Masłów na posiedzeniu w dniu 7 października 2019 r. 

O terminie posiedzenia komisji  informowano poprzez: publikację zawiadomienia w portalu 

mieszkańca na stronie urzędu gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenia 

zawiadomienia na tablicy ogłoszeń. Nie dokonano zaproszenia  przedstawiciela Stowarzyszenia 

gdyż taki nie został wskazany w petycji. Zgodnie z danymi zawartymi w KRS nr 0000661771 



reprezentacja Stowarzyszenia należy do wieloosobowego  zarządu.  Organ ten nie  wskazał osoby   

mającej pełnić   rolę przedstawiciela Stowarzyszenia.     

Komisja ds. petycji przedstawiła Radzie Gminy  na sesji w dniu  24 października  2019r. projekt 

uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji.  Projekt uchwały nie został przyjęty.  Stowarzyszenie 

pismem z dnia 31.10.2019 r. znak S.152.1.2019  zostało o poinformowane o stanie sprawy. 

Przewodniczący Rady Gminy pismem znak PiRG.0004.1.2020 z dnia 10.01.2020 r.  skierowanym 

do Komisji ds. zmiany Statutu poinformował, że nie złożono innego projektu uchwały w tej sprawie  

w związku z tym przekazał petycję Stowarzyszenia do rozpatrzenia komisji statutowej. Komisja 

statutowa na posiedzeniach z dnia 13.01.2020 r. i 10.02.2020 r. rozpatrywała postulaty zawarte 

w petycji Stowarzyszenia. W posiedzeniach komisji statutowej uczestniczył pan K. Postulaty 

w zakresie zmian statutu gminy odpowiadające treści petycji nie zostały uwzględnione przez komisję 

statutową. 

Na podstawie art. 1 oraz 15 ustawy o petycjach zasady i sposób postępowania organów 

rozpatrujących  petycje zawierają przepisy tej ustawy oraz stosowane odpowiednio przepisy 

kodeksu postępowania administracyjnego.  W/w  przepisy  nie przewidują obowiązku zapewnienia 

podmiotom wnoszącym petycję osobistego uczestnictwa w posiedzeniach organów rozpatrujących  

i załatwiających petycje. W związku z tym, brak  zaproszenia przedstawiciela Stowarzyszenia  na 

posiedzenie komisji ds. petycji nie  narusza  przepisów  regulujących sposób rozpatrywania  petycji.     

Zawarty  w  par. 87  statutu  gminy  przepis  dotyczący zaproszenia przedstawiciela podmiotu  

wnoszącego petycję reguluje organizację pracy komisji. Nie jest i nie może być przepisem  

regulującym sposób  postępowania  przy rozpatrywaniu  i załatwianiu petycji gdyż tę sferę regulują  

ustawy.    

Z tych przyczyn, brak zaproszenia przedstawiciela podmiotu na posiedzenie komisji rozpatrującej  

petycję na podstawie par. 87 statutu nie oznacza naruszenia przepisów związanych  

z rozpatrzeniem petycji.  

Z  treści pisma Stowarzyszenia wynika ponadto, iż nieprawidłowość której się dopatruje dotyczy nie 

tyle  braku  zaproszenia  na posiedzenie  komisji ale brakiem możliwości  wypowiedzenia się 

w sprawie petycji. Par. 87 statutu gminy nie daje prawa do zabrania głosu każdemu kto tego oczekuje. 

Gwarantowane prawo wstępu na posiedzenie komisji oznacza możliwość zabrania głosu przez tego 

przedstawiciela  o ile, głosu tego udzieli prowadzący obrady.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 


