
UCHWAŁA NR 356/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 stycznia 2022 r. (data wpływu: 11 stycznia 2022 r.). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) art. 229 pkt 3 art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się bezzasadną skargę wniesioną przez skarżącego w dniu 11 stycznia 2022 r. (data wpływu: 
11 stycznia 2022 r.) na Wójta Gminy Przemęt. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, który zawiadomi skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 356/2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 11 stycznia 2022 r. do Rady Gminy Przemęt wpłynęła skarga Pana M.S. (dalej skarżący) na Wójta 
Gminy Przemęt na nieudzielenie odpowiedzi na informację publiczną z dnia 22 grudnia 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 7 lutego 2022 roku zawiadomił skarżącego 
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 28 lutego 2022 r. 

Przed podjęciem uchwały w sprawie przedmiotowej skargi została ona skierowana przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Przemęt do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zbadania przedstawionych zarzutów 
w skardze. 

Na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2022 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt 
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego zapoznała się z zarzutami podniesionymi 
w skardze, wysłuchała informacji od przedstawiciela Wójta Gminy Przemęt oraz zapoznała się z całą 
korespondencją dotyczącą sprawy w tym z odpowiedzią Wójta Gminy Przemęt na pismo Przewodniczącego 
Rady Gminy Przemęt z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ustosunkowania się do sprawy. Po zapoznaniu się z całą 
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej skargi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie znalazła podstaw do 
stwierdzenia zasadności skargi na Wójta Gminy Przemęt. 

W przedmiotowej skardze Pan M.S. podnosił, iż Wójt Gminy Przemęt nie udzielił odpowiedzi na wniosek 
o informację publiczną z dnia 22 grudnia 2021 roku. W przedmiotowym wniosku skarżący prosił 
o „przekazanie kopii protokołu  z przebiegu ostatniego zebrania wiejskiego w miejscowości Bucz”. 

Zgodnie z informacją od Wójta Gminy Przemęt odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 
została udzielona w dniu 5 stycznia 2022 roku, to jest w 14 dniu po otrzymaniu wniosku. 

Zgodnie z Art. 13 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2176) udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

W związku z powyższym należy podkreślić, iż odpowiedź została udzielona w terminie. 

W odpowiedzi na wniosek Wójt Gminy Przemęt przekazał kopię protokołu z przebiegu ostatniego zebrania 
wiejskiego w miejscowości Bucz, które miało miejsce 7 września 2021 roku. 

W skardze skarżący skarży się na niedostarczenie protokołu z zebrania wiejskiego z dnia 
19 listopada 2021 roku. Według wyjaśnień Wójta takie nie odbyło się. W wyjaśnieniach Wójt podkreślił, że 
w dniu 19 listopada 2021 r. faktycznie miało miejsce spotkanie w miejscowości Bucz, jednakże nie miało ono 
charakteru zebrania wiejskiego, gdyż było zwołane przez Wójta. Tryb zwoływania oraz zasady dotyczące 
przebiegu zebrania wiejskiego określa Statut Sołectwa Bucz przyjęty Uchwałą Nr 185/2020 Rady Gminy 
Przemęt z dnia 25 września 2020 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bucz (Dz. Urz. Województwa 
Wielkopolskiego Poz. 7571). A to spotkanie nie spełniało kryteriów zebrania. 

Ponadto Wójt Gminy Przemęt w swoich wyjaśnieniach udzielonych Przewodniczącemu Rady Gminy 
podniósł, iż zgodnie z opinią prawną, mimo iż zgodnie z Art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego (Dz.U.2021.735) to rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
zadań lub działalności wójta, to w związku z tym, iż w tym przypadku Ustawa z dnia 6 września 2001 roku 
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) stanowi lex specialis wobec 
Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku przedmiotowej skargi należy stosować tą drugą 
ustawę. 

Zgodnie z Art. 21 powyższej ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji 
publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., to jest Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325). 

Wójt podkreślił,  że w przypadku, gdy skarżący był niezadowolony z udzielonej odpowiedzi na wniosek 
o udostępnienie informacji, to skarżącemu przysługiwała skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 
a nie do rady gminy. 
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Jednakże abstrahując od zasad proceduralnych, Wójt w swoich wyjaśnieniach stoi na stanowisku, że 
merytorycznie prawidłowo została udzielona odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. 

W związku z powyższym według Rady Gminy w Przemęcie działania Wójta Gminy Przemęt były 
prawidłowe i zgodne z przepisami prawa. 

Rada Gminy Przemęt stwierdza, że analiza zgromadzonej dokumentacji nie daje podstaw do uznania skargi 
za uzasadnioną. 

Biorąc pod uwagę powyższe skarga jest bezzasadna. 

Zgodnie z art. 239 Kpa pouczam, iż w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana 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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