
Uchwała Nr LII/329/2018 
Rady Gminy Szydłów 

z dnia 17 sierpnia 2018 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Szydłów. 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze 

zmianami) i § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 Nr 5, poz.46 Rada 

Gminy uchwala się co następuje: 

§1-
Skargę na działania Wójta Gminy, wniesioną przez mieszkańca Gminy Szydłów, 
niezawierającą imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY^TMINY 

Ireneusz Jastrząb 



Uzasadnienie do uchwały nr LII/329/2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 17 sierpnia 2018 roku 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Szydłów. 

W dniu 13 lipca do Rady Gminy w Szydłowie wpłynęła anonimowa skarga zawierająca 
zarzuty związane z działalnością Wójta. 
Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz, 1257 z późniejszymi zmianami) organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta, jest rada gminy. 
Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga w rozumieniu art. 227 Kodeksu 
postępowania administracyjnego określa rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 
46), wydane na podstawie art. 226 Kpa. Powołane przepisy także określają konsekwencje 
niezachowania ww. warunków przez skarżącego. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) 
oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania. Przepis ten ustanawia zatem 
wymóg, aby skarga zawierała wskazanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 
skargę, a nie dochowanie tego wymogu sankcjonuje pozostawieniem skargi bez rozpoznania z 
powodu uchybienia wymogom formalnym, które skarga powinna spełniać. Przepis ten jest 
przepisem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że nie stanowi jedynie przyzwolenia 
czy przywileju nie podjęcia działań przez radę gminy w sprawie rozpatrzenia zarzutów, ale 
zobowiązuje radę do ich nie podjęcia poprzez pozostawienie skargi bez rozpoznania z 
powodu uchybienia wymogom formalnym, które skarga powinna spełniać. Oznacza to, że 
skutek w postaci pozostawienia skargi bez rozpoznania wynika „z mocy prawa", a 
rozstrzygnięcia podejmowane przez radę gminy w tej kwestii mogą jedynie stwierdzać tę 
okoliczność. 

Ze względu na fakt, że przesłana przez Wojewodę Świętokrzyskiego skarga nie zawiera 
oznaczenia nadawcy (imienia i nazwiska, nazwy) ani adresu zwrotnego, zgodnie z 
powołanym przepisem, anonimową skargę Mieszkańca Gminy Szydłów pozostawia bez 
rozpoznania. 

Mając jednak na uwadze zawarte w skardze zarzuty - dotyczące działań Wójta Gminy, 
przeprowadzono postępowanie wyjaśniające mające na celu sprawdzenie zasadności zarzutów 
zawartych w ww. skardze. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że zarzuty przedstawione w skardze nie 
znajdują potwierdzenia i są nieuzasadnione. 


