
UCHWAŁA NR 365/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 238 z związku z art. 247, 242 § 1, 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Gminy Przemęt, uchwala, co następuje: 

§ 1. Odpowiedź na wniosek Pana M.S. z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.) stanowi 
uzasadnienie będące załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt, który udzieli odpowiedzi 
wnioskodawcy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 365/2022

Rady Gminy Przemęt

z dnia 28 marca 2022 r.
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Uzasadnienie 

do uchwały nr 365/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia 
wniosku Pana M.S. z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.). 

W dniu 25 lutego 2022 roku drogą elektroniczną wpłynęło pismo Pana M.S. 

Po analizie Przewodniczący Rady Gminy Przemęt pismem nr OR.15.10.3.2022 z dnia 2 marca 2022 roku 
poinformowała wnioskodawcę o zakwalifikowaniu pisma jako wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze. zm.). W piśmie tym wnioskodawca został ponadto 
poinformowany o wyznaczeniu na podstawie art. 36 § 1 K.p.a nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 
29 kwietnia 2022 roku. 

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, wniosek został przekazany pismem 
nr OR.1510.3.2022 z dnia 2 marca 2022 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu wydania opinii. 
Komisja na posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 roku, po dyskusji i analizie dokumentów, zarekomendowała 
Radzie Gminy Przemęt o nie uwzględnienie wniosku z następujących powodów. 

Wniosek Pana M.S. z dnia 25 lutego 2022 roku zawiera prośbę o pełną odpowiedź na pytania postawione 
w piśmie z dnia 22 lutego 2022 roku, na które Przewodniczący Rady Gminy Przemęt odpowiedziała pismem nr 
OR.0002.2.2022 w dniu 25 lutego 2022 roku. 

W piśmie z dnia 22 lutego 2022 roku Pan M.S. wnosił o odpowiedź na pytania zawarte w przedmiotowym 
piśmie oraz  piśmie z dnia 1 grudnia 2021 roku w brzmieniu: 

1)„Czy w wypowiedzi prasowej dla tygodnika "Na Temat" w dniu 20 maja 2021 r - dotyczy artykułu pt. " 
Wiedział i nawet się nie zająknął a teraz udaje ekologa"? Wójt Janusz Frąckowiak wyrażał poglądy Rady 
Gminy Przemęt ? Jeżeli tak, to proszę o dalszą informację, czy wyrażał poglądy wszystkich Radnych czy tylko 
części Radnych?” 

2)„…w związku z zawiadomieniem o sesji RG w dniu 25.02.2022r proszę o odpowiedź, czy sesja będzie 
w trybie zdalnym dla wszystkich: w tym radnych , wójta , przewodniczącej RG czy tylko dla mnie?...”. 

Odnośnie pytania 1 komisja zwróciła uwagę, iż odpowiedź na nie Rada Gminy Przemęt udzieliła Uchwałą nr 
345/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie 
informacji publicznej z dnia 1 grudnia 2021 r. (data wpływu 1 grudnia 
2021 r.). Przedmiotowa uchwała została przesłana, zgodnie z § 2 ww. uchwały, przez Przewodniczącego Rady 
Gminy pismem nr OR.1431.95.2021 z dnia 24 stycznia 2022 roku. Zgodnie z posiadanym przez nas 
potwierdzeniem odbioru pismo to Pan M.S. odebrał 27 stycznia 2022 roku. 

Odnośnie pytania 2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, ustaliła iż Przewodniczący Rady Gminy pismem nr 
OR.0002.2.2022 z dnia  25 lutego 2022 r. poinformowała Pana M.S., że sesja w dniu 
25 lutego 2022 roku została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt w trybie zdalnym, co 
oznacza, że zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające 
kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu 
terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych 
kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać 
i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, 
a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Ponadto Przewodniczący poinformował Pana 
M.S., że sesja transmitowana będzie online pod linkiem: przemet.tv. i zachęcając jednocześnie  do jej śledzenia 
w trybie on-line. 

      W związku z powyższym należy podkreślić, iż zarówno Rada Gminy Przemęt  
jak i Przewodniczący Rady Gminy Przemęt odpowiedzieli na postawione przez Pana M.S. pytania 
o których mowa w piśmie jak wyżej. 

      Ponadto należy zaznaczyć, iż zgodnie z art.  241. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.) „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, 
wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego 
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zaspokajania potrzeb ludności.”. W przypadku wniosku Pana M.S. komisja nie widzi podstaw do 
uwzględnienia go w przypadkach, o których mowa w przytoczonym przepisie. 

 Mając na uwadze powyższe okoliczności, Komisja postanowiła jak na wstępie. 

 Opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. 

Zgodnie z art. 246 K.p.a wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo 
wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2, działu VIII K.p.a. 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 239 § 1 K.p.a. „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.” 

Id: EEBDFE10-70AB-4D31-BAD6-7E0568791ED6. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie



