
UCHWAŁA NR XLII/321/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 27 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Gać 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Rada Gminy Gać uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Anny Woźnickiej z dnia 12.12.2022 r. na działalność Wójta Gminy Gać oraz 
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Gać uznaje skargę za 
bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gać do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/321/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 27 grudnia 2022 r. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jeśli przepisy szczegółowe 
nie okreslają innych organów właściwych do rozpatrzenia skargi, rada gminy jest organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta gminy. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje skargi na działania wójtai gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski i petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Uchwała podjęta przez radę gminy w trybie postępowania skargowego, o którym mowa w k.p.a."nie może 
być kwalifikowana jako akt podlegający zaskarżeniu na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym", a skarga "uruchamia jednoinstancyjne postępowanie administracyjne uproszczone", 
kończące się "nie decyzją administracyjną w sposób wladczy kształtującą sytuację prawną adresata, lecz 
czynnością materialno-techniczną, tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia sprawy (postanowienie 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 kwietnia 2010 r., III SA/Łd 176/10, LEX nr 576730). 

W dniu 12 grudnia 2022 r. do Rady Gminy Gać wpłynęła skarga Pani Anny Woźnickiej złożona na Wójta 
Gminy Gać. Przewodniczący Rady Gminy Gać skierował skargę do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w celu 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz przygotowania stanowiska w tej sprawie. 

Zarzuty sformułowane w skardze dotyczą niewykonywania czynności nakazanych prawem, polegających na 
zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Podczas posiedzenia w dniu 27 grudnia 2022r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią 
skargi oraz wysłuchała wyjaśnień Wójta a także przeanalizowała przygotowaną opinię w tej sprawie. Na 
podstawie przygotowanej opinii oraz wyjaśnień Wójta Komisja skarg, wniosków i petycji uznała skargę na 
działalność Wójta Gminy Gać za bezzasadną i zarekomendowała podjąć uchwałę zgodnie z przedstawionym 
projektem. 
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