
UCHWAŁA NR LVII/492/2023 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 1 marca 2023 r. 

w sprawie pozostawienia skargi na Wójta Gminy Santok bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023r., 
poz. 40) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 §3, art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Pozostawia się pozostawić bez rozpatrzenia skargę  na Wójta Gminy Santok z dnia 14.12.2022 
dotyczącą niewykonania przez Wójta czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do 
danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem 
usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska Rady Gminy Santok stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Santok do poinformowania Skarżącej 
o sposobie załatwienia skargi poprzez doręczenie odpisu uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

W dniu 29.12.2022r. do Rady Gminy Santok wpłynęła skarga na Wójta Gminy Santok z dnia 
14.12.2022r.. 

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 2.01.2023r.. 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 9 stycznia 2023r. r., na którym zapoznała się 
z treścią skargi, jednak z uwagi na trudności związane z określeniem dokładnych zarzutów, zgodnie z §90 
ust. 1 pkt 4 uchwały nr XXIX/279/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Santok zwróciła się z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Gminy o przedłużenie terminu 
rozpatrzenia sprawy. Przewodnicząca Rady Gminy zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 5, poz. 46) oraz §91 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XXIX/279/2021 Rady Gminy Santok z dnia 
3 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok, pismem z dnia 25.01.2023r. wezwała skarżącą 
do złożenia uzupełnienia skargi w terminie siedmiu dnia od otrzymania wezwania z informacją, iż 
w przypadku nieusunięcia braków skarga zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia. Wezwanie zostało 
przesłane 30.01.2023r. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-
PUAP). Skarżąca nie usunęła braków w wyznaczonym terminie. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 
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