
UCHWAŁA NR 367/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przesłania według właściwości skargi z dnia 27 marca 2022 roku (data wpływu 28 marca 
2022 rok). 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 
art. 221 ust 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021 r. 
poz. 735 ze zm.)  Rada Gminy Przemęt, uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać, skargę z dnia 27 marca 2022 roku (data wpływu 28 marca 2022 rok) 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, którego zobowiązuje się do 
przekazania skargi Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz poinformowanie o tym skarżącego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 367/2022

Rady Gminy Przemęt

z dnia 14 kwietnia 2022 r.
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr 367/2022 Rady Gminy Przemęt  z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie: przesłania 
według właściwości skargi z dnia 27 marca 2022 roku (data wpływu 28 marca 2022 rok). 

 W dniu 28 marca 2022 roku drogą elektroniczną do Rady Gminy Przemęt wpłynęła skarga Pana M.S. 

 Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz Statutu Gminy Przemęt, skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w celu wydania opinii. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 roku, po 
analizie skargi Pana M. S. z dnia 27 marca 2022 roku (data wpływu 28 marca 2022 r.), stwierdziła, że zgodnie 
z art. 229 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Gminy 
Przemęt nie jest właściwa do rozpatrzenia przedmiotowej skargi, gdyż zgodnie z przytoczonym przepisem 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności rady jest wojewoda. 

 Komisja wskazała, że zgodnie art. 231 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2021 r. 
poz. 735 ze zm.), jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, 
zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.  

Jednocześnie należy podkreślić, iż ze względu na charakter kolegialny organu jakim jest Rada Gminy i biorąc 
pod uwagę długość podejmowania decyzji przez ten organ, nie było możliwości zachowania instrukcyjnego 
7 dniowego terminu. Tym samym skarga zostanie przesłana wojewodzie niezwłocznie jak to będzie możliwe po 
podjęciu przez radę stosownej uchwały. 

W związku z powyższym, zgodnie z rekomendacją Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Przemęt 
postanawia przekazać skargę według właściwości Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

 Opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. 
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