
UCHWAŁA NR  XXVIII/200/2020 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo  

 

 

        Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 229 pkt 3, 

237 § 1 i § 3 oraz art. 238 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę z dnia 6 marca 2020 roku mieszkańca H.W.                  

na działalność Wójta Gminy Kosakowo, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu 

stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, zobowiązując 

Przewodniczącego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/200/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 marca 2020 r. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kosakowo w dniu 23 marca 2020 r. 

rozpatrywała skargę z dnia 6 marca 2020 roku r. mieszkańca H.W. na Wójta Gminy 

Kosakowo dotyczącą braku odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lutego 2019 roku dotyczący 

żądania wypłaty 120000 zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z wodociągu 

w ulicy Skalniakowej w Kosakowie. 

Komisja zapoznała się ze skargą, argumentacją strony skarżącej oraz wyjaśnieniami Wójta 

Gminy Kosakowo. 

Według pisemnego wyjaśnienia Wójta Gminy Kosakowo z dnia 10 marca 2020 roku wynika, 

iż z kompetencjami wniosek mieszkańca został przekazany w dniu 25 lutego 2019 roku                 

do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO w Kosakowie o czym Skarżący został 

powiadomiony. Dowodem powiadomienia jest potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej 

podpisane przez Skarżącego w dniu 6 marca 2019 roku  

Stosownie do treści art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego Urząd powinien 

załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki jednakże w przypadku gdy niezwłocznie, jeżeli posiada 

wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia 

dowodów, informacji lub wyjaśnień. Jeżeli konieczne jest wyjaśnianie jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących sprawy, urząd powinien te okoliczności wyjaśnić oraz rozstrzygnąć 

sprawę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Jeżeli 

sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie.  

W przedmiotowym przypadku organ zaledwie w ciągu tygodnia rozpoznał sprawę i przekazał 

złożony wniosek według właściwości do spółki komunalnej zajmującej się rozstrzyganiem 

spraw jak w złożonym wniosku. 

Co więcej o przekazaniu wniosku Wójt Gminy Kosakowo niezwłocznie powiadomił 

Skarżącego a tym samym nie można czynić Wójtowi Gminy zarzutu braku odpowiedzi                 

na złożony wniosek. 

Artykuł 19 k.p.a. nakłada na organy administracji publicznej obowiązek kontroli właściwości 

do rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej. Wniesienie podania nie powoduje z mocy 

prawa wszczęcia postępowania przed organem administracji publicznej, do którego zostało 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3doltqmfyc4nbvgy2tamzxg4


ono złożone ale po otrzymaniu podania organ obowiązany jest zbadać zarówno swoją 

właściwość rzeczową, miejscową, jak i instancyjną.  Zgodnie z art. 19 kodeksu postępowania 

administracyjnego (dalej k.p.a.) organy administracji przestrzegają z urzędu swojej 

właściwości rzeczowej i miejscowej. Ustalenie swojej właściwości należy do koniecznych, 

wstępnych czynności organu, do którego wpłynęło podanie ( tak np. wyrok Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 26 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/Wr 127/17).                       

W art. 65 § 1 k.p.a. przewidziano, że w sytuacji, gdy organ, do którego wniesiono podanie, 

jest niewłaściwy w sprawie, ma obowiązek niezwłocznie przekazać je do właściwego organu, 

zawiadamiając o tym jednocześnie wnoszącego podanie. W tym przedmiotowym wypadku 

organ zgodnie z przyjętą powszechnie zasadą (przyjętym zwyczajem) przekazał sprawę 

podmiotowi właściwemu, który nie jest innym organem w rozumieniu k.p.a. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o uznanie                                

ww. skargi za bezzasadną przez Radę Gminy Kosakowo.  

Zgodnie z treścią art.237.§1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) „Organ właściwy do załatwienia 

skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wciągu miesiąca.” 

„§3.Osposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego” 

 


