
Projekt  

UCHWAŁA Nr__  

 RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia __ maja 2020r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Michałowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 

r. poz. 713) oraz zgodnie z art. 227,  art. 229 pkt 3  i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice 

uchwala co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2020r. na bezczynność,  ze 

względu na okoliczność iż w dacie rozstrzygania skargi organ nie pozostaje bezczynny, uznaje się, że 

skarga stała się bezprzedmiotowa. 

§ 2 

Uzasadnienie  sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy  do poinformowania skarżącego o sposobie  rozpatrzenia 

skargi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  

Nr __ 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia __           

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 24 lutego 2020r. mieszkaniec Nowej Wsi złożył skargę na Wójta Gminy Michałowice w 

przedmiocie pozostawania w bezczynności w sprawie wniosek o podjęcie interwencji w sprawie 

roweru gminnego oraz dalszych pism składanych przez wnioskodawcę w tej sprawie. Z treści skargi 

wynika, że dnia 24 października 2019r. mieszkaniec Gminy Michałowice zwrócił się do Wójta z prośba 

o wsparcie w sprawie roweru gminnego. Jednocześnie Wójt informowany był o korespondencji, która 

odbywała się pomiędzy Wnioskodawcą a firmą Nextbike Polska S.A. Do dnia złożenia skargi 

mieszkaniec Gminy nie uzyskał informacji ze strony Urzędu. Pismem z dnia 14 stycznia 2020r.  złożył 

kolejny wniosek o wyjaśnienie braku działania ze strony Wójta.  

Z informacji uzyskanych w drodze złożonych przez Urząd wyjaśnień wynika, że pismo do Wnioskodawcy 

nadane zostało z Urzędu dnia 3 marca 2020r. 

Ponieważ w chwili rozpatrzenia skargi organ, którego skarga dotyczy nie pozostaje już w bezczynności 

skarga nie może być pozytywnie rozpatrzona. Rada Gminy dostrzega jednak, że opóźnienie w 

odpowiedzi na wniosek mieszkańca Gminy Michałowice było nadmierne. Wójt jest organem władzy 

publicznej i podlega procedurom przewidzianym przepisami prawa publicznego. Niezależnie od tego 

czy organ jest właściwy czy niewłaściwy do załatwienia sprawy, przepisy kodeksu postępowania 

administracyjnego przewidują terminy na reakcję ze strony organu w każdym z opisanych powyżej 

przypadków.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje, że skarga stała się 

bezprzedmiotowa. 

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”. 

 

 

 


