
UCHWAŁA NR XXXV/253/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24.05.2021r. (doręczona 
w dniu 26.05.2021r.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Kawęczyn w sprawie zarzutów zawartych w skardze, Rada Gminy Kawęczyn uznaje skargę za bezzasadną, 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/253/2021 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 26.05.2021r. wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy Kawęczyn na nienależyte i przewlekłe 
załatwienie sprawy. Skarga zawiera następujące zapytania: 

1) Dlaczego w piśmie z dnia 12.01.2021 r. brak jest sygnatury sprawy? 

2) Czy praktyką Urzędu Gminy Kawęczyn jest wysyłanie pism nieopatrzonych żadną sygnaturą? 

3) Czy pracownicy Urzędu Gminy Kawęczyn przestrzegają wszystkich zapisów zawartych w Instrukcji 
Kancelaryjnej obowiązującej w urzędzie? 

Skarżący domaga się wyjaśnień dlaczego pismo wystosowane w odpowiedzi na jego wcześniejszy 
wniosek  nie zostało opatrzone żadną sygnaturą sprawy. Wyraża też wątpliwość, czy pismo zostało 
w ogóle zarejestrowane w zbiorach Urzędu Gminy (pismo z 18.01.2021r.)? 

Skarga była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 09.06.2021 r. 

W obradach posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uczestniczyły: inspektor Agnieszka 
Sasiak oraz radca prawny Dorota Bartosik. 

Wysłuchano pracowników Urzędu Gminy, którzy wyjaśnili co następuje: 

1) Skarżący w swojej korespondencji w okresie od 11.01.2021r. domagał się wyjaśnienia sposobu doręczenia 
ankiet dotyczących inwentaryzacji rodzajów i ilości źródeł ciepła. 

2) Dnia 12.01.2021r. otrzymał pismo wyjaśniające jego wątpliwości. Egzemplarz, który otrzymał Skarżący 
nie zawierał sygnatury akt. 

3) Kolejnym pismem z dnia 18.01.2021 r. wnoszący skargę wystąpił o wyjaśnienie szeregu wątpliwości 
związanych z nienadaniem sygnatury sprawy. 

4) Na pytanie zawarte w piśmie z dnia 18.01.2021 r. organ udzielił odpowiedzi w dniu 25.01.2021r. 

5) Pomimo to Skarżący ponownie pismem z dnia 01.02.2021r. oraz pismem z dnia 01.03.2021r. wniósł 
o udzieleni odpowiedzi na te same pytania. Należy zaznaczyć, iż Skarżący został powiadomiony (pismem 
z dnia 25.01.2021r. ) o sygnaturze sprawy  (teczka założona zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną), 
a wcześniejsza korespondencja jest pismem wyjaśniającym. 

6) Skarżący pismem z dnia 16.02.2021r. został poinformowany, że poruszane kwestie zostały wcześniej 
wyjaśnione oraz że dalsza korespondencja w tej sprawie jest bezprzedmiotowa. 

Z akt sprawy wynika: 

1) Pismem z dnia 18.01.2021r. Skarżący zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Kawęczyn o wyjaśnienie 
szeregu wątpliwości związanych z nienadaniem sygnatury sprawy. 

2) Pismem z dnia 25.01.2021r. Wójt Gminy Kawęczyn wyjaśnił kwestie związane z nadawaniem sygnatur na 
piśmie. 

3) Pismem z dnia 01.02.2021r. Skarżący ponownie zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Kawęczyn 
o wyjaśnienie szeregu wątpliwości związanych z nienadaniem sygnatury sprawy. 

4) Pismem z dnia 16.02.2021r. Wójt Gminy Kawęczyn poinformował, że we wcześniejszym piśmie wyjaśnił 
wszystkie kwestie związane z nadawaniem sygnatur. 

5) Pismem z dnia 01.03.2021r. Skarżący ponownie zwrócił się z pismem do Wójta Gminy Kawęczyn 
o wyjaśnienie szeregu wątpliwości związanych z nienadaniem sygnatury sprawy. 

6) Ostatecznie dnia 24.05.2021r. (data otrzymania 26.05.2021r.) Skarżący złożył do Rady Gminy skargę na 
działalność Wójta Gminy Kawęczyn. 

Po szczegółowej analizie dokumentacji Komisja ustaliła co następuje: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 75312640-3FF3-41B7-85EA-4CE75DD6DC90. Podpisany Strona 1



1) W zakresie zarzutów dotyczących braku sygnatury sprawy Skarżący otrzymał odpowiedź w piśmie z dnia 
25.01.2021r. Skarżący w piśmie z dnia 25.01.2021 r.  został poinformowany, iż wszystkie pisma 
wychodzące z Urzędu Gminy są kwalifikowane według obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej oraz 
wskazano, jaką sygnaturą została opatrzona korespondencja, począwszy od 12.01.2021r. Na kolejne pismo 
z dnia 01.02.2021r. dotyczące udzielenia odpowiedzi na te same pytania, które zawarte były w piśmie 
z dnia 18.01.2021 r. organ pismem z dnia 16.02.2021 r. poinformował wnoszącego skargę, że poruszane 
kwestie zostały wcześniej wyjaśnione oraz że dalsza korespondencja w tej sprawie jest bezprzedmiotowa. 
W związku z powyższym organ nie odpowiedział na kolejne pismo Skarżącego z dnia 01.03.2021r. z uwagi 
na zagadnienia, które w ocenie organu były wyjaśnione we wcześniej prowadzonej korespondencji, 
w zakresie do jakiego odnosi się skarga. 

2) W zakresie zarzutu 2 i 3 skargi udzielono odpowiedzi pismem z dnia 25.01.2021r., z którego wynika, że 
wszyscy pracownicy przestrzegają zapisów Instrukcji Kancelaryjnej. Tym samym udzielono odpowiedzi 
przeczącej na pytanie w zakresie „Czy praktyką Urzędu Gminy Kawęczyn jest wysyłanie pism 
nieopatrzonych żadną sygnaturą?”. 

3) W zakresie wątpliwości, czy pismo Skarżącego zostało w ogóle zarejestrowane w zbiorach Urzędu Gminy 
i czy została nadana jakakolwiek sygnatura najlepszym dowodem potwierdzającym ten fakt (nadania 
sygnatury, zarejestrowania w zbiorach Urzędu) jest udzielenie odpowiedzi i zarejestrowanie pisma 
w książce korespondencji pod numerem 8 z dnia 13.01.2021 r., jak informuje pismo z dnia 25.01.2021r. 

4) Ponadto Skarżący w skardze powołuje się na przewlekłe załatwianie sprawy. W tej kwestii ustalono, że 
odpowiedzi zostały udzielone Skarżącemu bez zbędnej zwłoki: przy pierwszym piśmie dnia następnego, 
przy drugim w 7. dniu, a przy następnym w 16. dniu. W związku z powyższym stwierdzono, że brak jest 
podstaw do stwierdzenia, iż organ wykonując swoje zadania działa przewlekle. 

5) Uznano, że brak satysfakcji Skarżącego z treści odpowiedzi na jego pisma nie jest powodem do uznania, iż 
działalność organu jest nienależyta. 

6) Ponadto skarga w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości zawiązanych z nadawaniem sygnatury była 
przedmiotem rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które w dniu 17.05.2021r umorzyło 
postępowanie w sprawie na bezczynność Wójta Gminy Kawęczyn. 

Z tych względów Komisja po zapoznaniu się ze skargą oraz po szczegółowym przeanalizowaniu 
zebranych dokumentów postanowiła uznać skargę za bezzasadną. 

Przedmiotowe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przegłosowane w obecności 4-
u członków na  stan 6-u osób pełnego składu Komisji. 

Za głosowało – 4 radnych. 

Przeciwnych było – 0 radnych. 

Wstrzymało się od głosowania – 0 radnych. 

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 
3 w zw. z art. 238 § 1 k.p.a. 

Stosownie do art. 239 k.p.a. Rada Gminy Kawęczyn informuje, iż: „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 zawiadomienia skarżącego”.
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXV/253/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego, jeżeli przepisy nie 
określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi, Rada Gminy jest organem właściwym 
do rozpatrzenia skarg, Rada Gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
zadań lub działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych 
gminy. Realizując powyższą dyspozycję przepisu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada 
Radzie Gminy Kawęczyn projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji proponuje uznać skargę za bezzasadną. Uzasadnienie faktyczne i prawne 
rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do projektu uchwały.  
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