
UCHWAŁA NR LVIII/372/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Kawęczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 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 2022 r., poz. 2000, 2185) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co 
następuje: 

§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 
31.10.2022r. 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 LVIII/372/2022 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 31.10.2022r. do Rady Gminy Kawęczyn wpłynęła skarga na przewlekłe załatwianie sprawy przez 
Wójta Gminy Kawęczyn dotycząca wyjaśnienia dlaczego treść notatki służbowej z dnia 30.04.2021 r. 
sporządzonej przez pracownika Urzędu Gminy mija się z prawdą. 

Skarga była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16.11.2022 r. 

Skarga zawiera zarzut dotyczący braku wyjaśnień na temat notatki sporządzonej przez pracownika Urzędu 
Gminy, która według Skarżącego mija się z prawdą. Kwestia, która zdaniem Skarżącego mija się z prawdą 
dotyczy przebiegu wydarzenia, które miało miejsce dnia 30.04.2021r. Z treści skargi wynika, że przebieg 
danego wydarzenia wyglądał inaczej niż zostało to przedstawione w notatce sporządzonej przez pracownika 
Urzędu Gminy. Skarżący podnosi okoliczność, że mimo powrotu do pracy pracownika, który sporządził 
notatkę oraz upływu ponad roku czasu od zaistnienia tej sytuacji nie otrzymał w tym zakresie wyjaśnień,                   
a we wcześniej otrzymanym piśmie z Urzędu Gminy został poinformowany, że weryfikacja przebiegu 
wydarzenia, jakie miało miejsce 30.04.2021r. będzie możliwa po powrocie danego pracownika do pracy. 

Po szczegółowej analizie dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy Komisja 
ustaliła co następuje: 

Po powrocie pracownika Urzędu Gminy po okresie usprawiedliwionej nieobecności podjęto czynności 
zmierzające do wyjaśnienia sprawy opisanej w skardze poprzez przeprowadzenie rozmowy z danym 
pracownikiem. Pracownik Urzędu Gminy wyjaśnił, iż podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w notatce 
służbowej z dnia 30.04.2021r., a z uwagi na znaczny upływ czasu - innych szczegółów nie pamięta. W związku 
z tym takie wyjaśnienia pracownika Urzędu Gminy nie wniosły żadnych nowych okoliczności do sprawy. Tym 
samym Wójt Gminy niezmiennie podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 07.06.2021r., 
a ustalenie innego/odmiennego przebiegu zdarzenia z dnia 30.04.2021 r. nie jest możliwe. 

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 5-u 
członków na  stan 6-u osób pełnego składu Komisji. 

Za głosowało – 5 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 LVIII/372/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Kawęczyn 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego, jeżeli przepisy 
szczególne nie określają innych organów właściwych 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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