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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 sierpnia 2022r 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku  art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)  Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie odwlekania decyzji Władz Gminy w sprawie 
dokonania zmian w Statucie Sołectwa Reguły Gminy Michałowice, Rada Gminy uznaje skargę za 
bezzasadną. 

§ 2.  

Uzasadnienie  sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy, zobowiązując ją do poinformowania 
skarżącego o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Dnia 5 września 2022r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przekazana została petycja, która 
wpłynęła do Rady Gminy Michałowice dnia 4 sierpnia 2022r. Petycja złożona została w sprawie 
odwlekania decyzji Rady gminy w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa Reguł Gminy 
Michałowice. Działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Reguły 56-66 Zarząd w treści petycji 
przypomina, że pomimo wielokrotnych petycji, podań, pism, rozmów, e-maili kierowanych do 
władz Gminy, w dalszym ciągu panuje niezrozumiała stagnacja w zakresie podjęcia przez Radę 
Gminy działań organizacyjnych, mających na celu dokonanie istotnych i przyrzeczonych 
mieszkańcom,  zmian przepisów prawnych w Statucie Sołectwa Gminy. W dalszej części pisma 
wskazano o jakie zmiany mieszkańcom chodzi.  
Z uwagi na tak sformułowany zakres pisma należało uznać petycję jako skargę. O charakterze 
pisma świadczy treść nie zaś przyjęte przez autora nazewnictwo. Z treści pisma wynika natomiast 
niezadowolenie mieszkańców z postępu prac w zakresie zmiany statutu sołectwa Reguły. 
Narzędziem, które służy do adresowania niezadowolenia mieszkańców z działalności władz Gminy 
jest skarga. Kompetencja do dokonania zmian w statutach oraz przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w zakresie prawa miejscowego należy do Wójta. Zatem należało uznać, że skarga 
dotyczy Wójta Gminy Michałowice. 
Tytułem przypomnienia Rada Gminy wskazuje, że dnia 13 sierpnia 2019r. do Rady Gminy wpłynęła 
petycja w sprawie wprowadzenia zmian do statutu sołectwa Reguły. Uchwałą nr XIV/193/2019r. z 
dnia 4 grudnia 2019r. Rada Gminy uznała, że petycja jest słuszna co do zasady i zarekomendowała 
dokonanie odpowiednich zmian we wszystkich statutach sołectw i osiedli w Gminie Michałowice 
lub uchwalenie nowych statutów. 
Prace nad treścią statutów sołectw i osiedli przez Urząd Gminy podjęte zostały w 2021 r. Aktualnie 
mieszkańcom Gminy Michałowice przedłożone zostały do konsultacji społecznych nowe treści 
statutów, w tym statut Sołectwa Reguł. Po uwzględnieniu zmian zgłoszonych przez mieszkańców 
w konsultacjach, Wójt przedłoży projekty do uchwalenia Radzie Gminy. Wówczas Rada Gminy 
będzie władna uchwalić stosowne zmiany w statutach sołectw i osiedli. 
Zarzut skargi jest zatem chybiony i nie zasługuje na uwzględnienie. Wprowadzenie zmian do 
statutu sołectwa Reguł i pozostałych sołectw i osiedli jest w trakcie procedowania zgodnie z 
przepisami prawa. Statuty sołectw i osiedli tworzą prawo miejscowe, które podlega szczególnej 
procedurze uchwalania.  Nie można ominąć żadnego z opisanych powyżej kroków procedury.  
Ponieważ skarga wpłynęła w trakcie procedowania przez Wójta wprowadzania zmian do 
obowiązujących aktualnie statutów sołectw i osiedli (do dnia 5 października 2022 r. prowadzone 
były konsultacje społeczne) należało uznać skargę na odwlekanie decyzji w sprawie dokonania 
zmian w Statucie Sołectwa Reguły Gminy Michałowice 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. 
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