
        (projekt) 

Uchwała Nr _______                        

Rady Gminy Michałowice 

z dnia _____ 2018 roku               

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi  na działania Wójta Gminy Michałowice.  

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 227 i 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Rada Gminy Michałowice 

uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. 

Uznaje się skargę Pana***  na działania Wójta Gminy Michałowice za bezzasadną – zgodnie z 

uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 

skargi. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik do uchwały  

Nr _____2018 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia _______ 2018r.            

 

UZASADNIENIE 

 
W dniu 4 maja 2018 roku do Rady Gminy  Michałowice wpłynęła skarga Pana***  na działania 

Wójta Gminy Michałowice w zakresie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

Z treścią skargi Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice zapoznała Radę Gminy podczas 

XXXII sesji w dniu  10 maja 2018 roku. 

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję 

Rewizyjną. 

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna na podstawie złożonych wyjaśnień, wypracowała 

opinię o poniższej treści:  

„ Pan***  wniósł w dniu 4 maja 2018 r. do Rady Gminy Michałowice skargę na działania Wójta 

Gminy Michałowice w zakresie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej 

firmie***. 

Na podstawie skargi, udostępnionych dokumentów i złożonych wyjaśnień ustalono co 

następuje: 

Firma*** rozpoczęła działalność 01.05.2009 roku, na podstawie dokonanego wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa. W tym 

okresie wpisu dokonywano zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy na podstawie 

złożonego przez przedsiębiorcę wniosku. Organ rejestrujący nie posiadł uprawnień do 

weryfikacji wniosku. Informacji o prowadzonej działalności gospodarczej do 31.12.2011 r. 

udziela organ rejestrujący działalność (w omawianym przypadku Prezydent Miasta 

Pruszkowa), a od 01.01.2012 r. minister właściwy do spraw gospodarki. Nieprawdą jest więc, 

że winę za prowadzenie działalności gospodarczej ponosi Wójt Gminy Krzysztof Grabka. 

 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnioskuje o uznanie skargi za  nieuzasadnioną”. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje skargę 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”. 

 


