
Projekt  

UCHWAŁA Nr____/2019  

RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia ___________ 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 lipca 2019r. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 
r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 30 lipca 2019r.  uznaje się skargę za bezzasadną. 

§ 2 

Uzasadnienie  sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy  do poinformowania skarżącej o sposobie  rozpatrzenia 
skargi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  
Nr ____ 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ___ 2019r.            

 

UZASADNIENIE 

W dniu 30 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęło pismo Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dn. 29 lipca 2019 r. wraz załącznikiem, którym była przekazana według właściwości 
skarga p.*** (dalej: Skarżąca) z dn. 18 lipca 2019 r. W skardze tej sformułowano zarzut 
dotyczący fabryki położonej w pobliżu domu Skarżącej oraz zakłóceń w sieci 
elektroenergetycznej powodowanych przez ich pracę, które znacząco utrudniają możliwość 
funkcjonowania Skarżącej, wraz z wnioskiem o jak najszybsze zatrzymanie działalności tejże 
fabryki przez cofnięcie pozwolenia wydanego przez b. wójta Krzysztofa Grabkę. 

Zgodnie z art. 18b. ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
r. poz. 506 ze zmianami) Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek 
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli.  

Jak wynika z przywołanego przepisu treścią skargi rozpatrywaną przez Radę Gminy jest 
działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że kognicja Rady Gminy w 
zakresie rozpatrywania skarg jest ograniczona wyłącznie do wspomnianych podmiotów, nie 
obejmuje zaś podmiotów innych niż wójt i gminne jednostki organizacyjne. Oznacza to, że 
skarga w tym zakresie, w którym dotyczy zgłoszenia nieprawidłowości elektroenergetycznych 
związanych z działalnością fabryki, nie może być rozpatrzona. 

W zakresie, w którym Skargi dotyczy działalności wójta, należy stwierdzić, że nie jest też 
możliwe odniesienie się do faktu rzekomego wydania pozwolenia na działanie fabryki 
położonej w pobliżu domu Skarżącej oraz do wniosku o jego cofnięcie. Wójt nie dysponuje 
kompetencjami odnośnie do wydawania pozwolenia na działalność zakładów przemysłowych, 
w związku z czym takie pozwolenie nie mogło zostać i nie zostało wydane, co oznacza, że nie 
jest możliwe też jego cofnięcie. O powyższych okolicznościach Skarżąca została już 
poinformowana w skierowanym do niej piśmie Urzędu Gminy o sygnaturze GK.700.27.2018 z 
dn. 18 stycznia 2019 r. 

Wobec powyższego należy uznać 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”. 
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