
UCHWAŁA NR LVI/487/2023 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 6 lutego 2023 r. 

w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, 
poz. 40) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237 ust. 4 w związku z art. 36 ust. l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wskazuje się nowy termin do dnia 1 marca 2023 r. dla rozpatrzenia skargi, która wpłynęła do Rady 
Gminy Santok w dniu 14 grudnia 2022r. – na Wójta Gminy Santok. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Santok  do zawiadomienia Skarżącej o przedłużeniu 
terminu oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi, a także do pouczenia Skarżącej o prawie do 
wniesienia ponaglenia. W tym celu uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się Skarżącej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

W dniu 14 grudnia 2022r. do Rady Gminy Santok wpłynęła skarga na Wójta Gminy Santok. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne 
nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg, Rada Gminy jest organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy kontroluje 
działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy oraz z art. 18b 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta 
i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje 
komisję skarg, wniosków i petycji. 

Przewodnicząca Rady Gminy pismem z dnia 19 grudnia 2022r. zwróciła się do Komisji Skarg Wniosków i 
Petycji o przeprowadzenie w niezbędnym zakresie postępowania wyjaśniającego w celu zbadania sprawy 
podnoszonej w skardze. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie dnia 27 grudnia 2022r., na którym wypracowała 
stanowisko, iż sprawa wymaga zgromadzenia dodatkowych wyjaśnień 
i analizy dużej ilości materiałów mogących mieć wpływ na sposób rozpatrzenia skargi. 
W związku z powyższym, zgodnie z §90 ust. 1 pkt 4 zwróciła się z wnioskiem do Przewodniczącej Rady 
Gminy o przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji odbyła kolejne posiedzenie w przedmiotowej sprawie dnia 9.01.2023r., 
na którym wypracowała stanowisko, jednak w związku z wnioskiem Skarżącej z dnia 24 stycznia 2023r. 
 o zwołanie dodatkowego posiedzenia komisji w przedmiotowej sprawie, komisja odbyła posiedzenie dnia 
3.02.2023r., co spowodowało wydłużenie terminu rozpatrzenia sprawy. 

Zgodnie z art. 237 w razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w tym przepisie stosuje się przepisy 
art. 36 - 38 Kpa. W myśl art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w określonym terminie, 
organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując 
nowy termin załatwienia sprawy. 

W związku z powyższym, koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Santok uchwały w sprawie 
przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Santok. 
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