
UCHWAŁA NR 393/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma z dnia 11 maja 2022 roku. 

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 z późn. zm.) oraz  art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz.46) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawić bez rozpoznania pismo Pana A.F. z dnia 11 maja 2022 roku (data wpływu 11 maja 2022 rok) 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 393/2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu  11 maja 2022 roku wpłynęło do Rady Gminy Przemęt pismo Pana A.F. z dnia 11 maja 2022 roku. 

W piśmie Pan A.F. napisał: „Ponaglałem bezowocnie organ Wójt Gminy o wdrożenie komunikacji zbiorowej 
w sezonie letnim, przypomnę że część kurortów tej gminy jest niedostępna bez samochodu. Proponowałem trasę 
żeglugi rozkładowej w gminie. Na podstawie k.p.a.- chcę niniejszym pozwać Radę Gminy za bezczynność 
i wystąpić z pozwem o nakazanie przeznaczenia np. kwoty 150 czy 250 tys. PLN rocznie na cel dotowania 
przewoźnika/ armatora wyłonionego w przetargu na wykonywanie przewozów drogą wodną o wielkości z góry 
określonej liczbą wozokilometrów- a raczej statko- węzłów / statko-kilometrów wykonywanych statkiem drogami 
wodnymi na akwenie.” 

Z treści zacytowanego wyżej pisma  nie wynikało jednoznacznie jaki jest przedmiot pisma czy stanowi ono 
skargę na Wójta Gminy Przemęt, czy na bezczynność Rady Gminy Przemęt. 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt pismem z dnia 11 maja 2022 r. przekazał do zaopiniowania 
przedmiotową sprawę. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  w dniu 24 czerwca 2022 r. wydała opinię 
o pozostawieniu bez rozpoznania pisma Pana A.F. z dnia 11 maja 2022 r. 

Jednocześnie w dniu 13 czerwca 2022 roku na podstawie art. 237 w związku z art. 244 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zawiadomił Pana A.F. 
o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy: do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga lub wniosek w rozumieniu art. 227 Kodeksu postępowania 
administracyjnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 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. 

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich 
przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 
wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 
skargi lub wniosku bez rozpoznania. 

W celu spełnienia przesłanki określonej w wyżej wymienionym rozporządzeniu, Przewodniczący Rady 
Gminy w dniu 16 maja 2022 wystąpiła do Pana A.F. z pismem o doprecyzowanie przedmiotu pisma 
z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. W związku z brakiem 
odpowiedzi na przedmiotowe pismo, w dniu 15 czerwca 2022 roku Przewodniczący Rady Gminy powtórnie 
wezwała Pana A.F. o doprecyzowanie przedmiotu pisma. 

Na wezwania nie udzielono odpowiedzi. 

Przepis  § 8 ust. 2 rozporządzenia ustanawia wymóg, aby z treści skargi lub wniosku jednoznacznie można by 
było ustalić przedmiot pisma, a niedochowanie tego wymogu sankcjonuje 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 stwierdzić tę okoliczność. 

W tej sytuacji uzasadnione jest pozostawienie pisma bez rozpatrzenia. 
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