UCHWAŁA NR XXXIV/253/2021
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana …………………. z dnia 4 maja 2021 r.
na działanie Wójta Gminy Jabłonka

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jabłonka, Rada Gminy Jabłonka uchwala, co
następuje:

§ 1.
Złożoną skargę Pana ……………….. z dnia 4 maja 2021 r. na Wójta Gminy Jabłonka uznaje
za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy Jabłonka, zobowiązując go do
przesłania Skarżącemu przedmiotowej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr XXXIV/253/2021
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 maja 2021 r.

Uzasadnienie
Skargę złożoną dnia 4 maja 2021 r. przez Pana ……………… na działanie Wójta Gminy
Jabłonka dotyczącą sposobu załatwienia jego skargi na pracownika Urzędu Gminy Jabłonka
skierowanej do Wójta dnia 6.04.2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła na
posiedzeniu w dniu 24.05.2021 r.
Po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniami Wójta Gminy Jabłonka złożonymi na
piśmie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.
Wójt Gminy Jabłonka pismem z dnia 26.04.2021 r., znak: OP.1510.1.2.2021,
zawiadomił skarżącego o sposobie załatwienia skargi z dnia 6.04.2021 r.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że skarga wniesiona na podstawie art. 227 KPA
uruchamia jednoinstancyjne postępowanie administracyjne o charakterze uproszczonym,
kończące się czynnością faktyczną – zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia
sprawy. Skarga ta jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów
jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo
też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia
postępowania sądowego. Skargi tego rodzaju są załatwione w samodzielnym
jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialnotechniczną wskazaną w art. 238 § 1 KPA. Co istotne, postępowanie to jest jednoinstancyjne,
a co za tym idzie stronie niezadowolonej ze sposobu rozpatrzenia skargi nie przysługuje żaden
środek zaskarżenia, a w szczególności odwołanie (vide: postanowienie WSA w Gdańsku
z 27.02.2019 r., II SA/Gd 825/18, wyrok WSA Gorzów Wielkopolski z 03.08.2017 r., II SA/Go
433/17).
W przedmiotowej skardze Skarżący domaga się od Rady Gminy zapoznania ze skargą
na pracownika Urzędu Gminy Jabłonka oraz dokonania oceny prawidłowości jej załatwienia.
Z kolei, Rada Gminy nie jest organem kompetentnym do sprawowania nadzoru lub kontroli
działań Wójta w zakresie kompetencji wyłącznie mu przysługujących, w tym przypadku –
rozpoznania skargi na pracownika Urzędu Gminy.
Rada Gminy dokonuje oceny czynności podejmowanych przez Wójta jedynie
z perspektywy działania w interesie gminy, a wszelkie kwestie, których charakter prowadzi do
stwierdzenia, że wykraczają poza tą sferę, wykraczają poza jej kompetencje.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny w sprawie Rada Gminy uznaje
skargę Pana …………….. na działanie Wójta dotyczącą sposobu załatwienia jego skargi na
pracownika Urzędu Gminy Jabłonka skierowanej do Wójta dnia 6.04.2021 r. za bezzasadną.

Pouczenie
Zgodnie z przepisem art.239 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego „W przypadku, gdy
skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została 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”.

