
 

UCHWAŁA NR XXXV/229/2020 

RADY GMINY KOSAKOWO  

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Kosakowo do rozpatrzenia skargi                            

na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo i przekazania jej według właściwości 

 

Na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  

 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Stwierdza się brak właściwości Rady Gminy Kosakowo do rozpatrzenia skargi radnego Pana Marcina 

Buchna z dnia 4 czerwca 2020 r. na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo                           

i postanawia się o przekazaniu tej skargi do Wojewody Pomorskiego, jako organu właściwego do jej 

rozpatrzenia.  

§ 2 

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Kosakowo w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte jest                  

w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3 

Wykonanie uchwały, w tym przekazanie skargi Wojewodzie Pomorskiemu oraz powiadomienie                      

o tym fakcie skarżącego, powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wnioskodawca: 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Kosakowo 

      

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik do Uchwały Nr XXXV/229/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 czerwca 2020 r.   
 

UZASADNIENIE 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kosakowo w dniu 15 czerwca 2020 r. rozpatrywała skargę 

z dnia 4 czerwca 2020 roku radnego Gminy Kosakowo Marcina Buchna na Wójta Gminy Kosakowo oraz 

Komisję Rewizyjną Gminy Kosakowo a dotyczącą braków w zakresie przeprowadzonego postępowania 

kontrolnego związanego z wykonaniem budżetu gminy za 2019 rok oraz niewyjaśnienie nieprawidłowości  

w zakresie głosowania nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Kosakowo za 2018 rok                             

oraz nieprawidłowości przy protokołowaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej. 

Podnieść należy, że przedmiotowa skarga została złożona przez radnego Marcina Buchna w dniu 8 czerwca 

2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku a ta pismem z dnia 9 czerwca 2020 roku 

przekazała skargę zgodnie z właściwością. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w piśmie 

przewodnim do Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Pana Andrzeja Śliwińskiego wskazała,                          

że „mając na uwadze, iż zarzuty postawione w w/w skardze mogą mieć znaczenie w procesie wydawania 

przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku opinii w sprawie wniosku        

z dnia 25 maja 2020 roku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Kosakowo za rok 2019, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy 

oraz poinformowanie tut. Izby o sposobie załatwienia w/w skargi w terminie do dnia 16 czerwca 2020 roku” 

O ile w zakresie skargi na działalność Wójta Gminy leży właściwym jest bezspornie Rada Gminy o tyle              

w zakresie skargi na sposób wykonywania zadań przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kosakowo Rada 

Gminy uznała się niewłaściwą. 

Skarga, w tym zakresie biorąc pod uwagę jej treść, dotyczy wprawdzie zadań lub działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo, jednakże przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 

nie  wskazują organu właściwego do rozpatrzenia skargi na Komisję Rady Gminy. Aby ustalić jaki organ jest 

właściwy do rozpatrzenia skargi na komisję rady gminy, należy dokonać analizy i  wykładni obowiązujących 

przepisów prawa. Zgodnie bowiem do treści przepisu art.  228  Kodeksu postępowania administracyjnego - 

skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Rada Gminy Kosakowo nie jest organem 

właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi, żaden bowiem z  przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego albo przepisów szczególnych nie daje jej kompetencji w tym zakresie. Należy jedynie 

dodać, iż w  przepisie art.  229  pkt  3  Kodeksu postępowania administracyjnego przewidziano, że rada 

gminy właściwa jest do rozpoznania skargi na działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, poza sprawami dotyczącymi organów wykonawczych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i  innych 

jednostek organizacyjnych w  sprawach zadań zleconych z  zakresu administracji rządowej. Do żadnej z tych 

kategorii podmiotów nie  należy Komisja Rewizyjna. 

Przepis art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wyraźnie wskazuje, iż rada gminy jest 

właściwa do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta 

miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2. 

Bezspornie Komisja Rewizyjna nie należy do kręgu tych podmiotów i nie ma jakichkolwiek 

celowościowych argumentów do przyjęcia, iż przepis ten pozwala radzie gminy na rozpatrywanie skarg na 

Komisję Rewizyjną. Wykładnia systemowa i celowościowa jednoznacznie wskazują natomiast, iż skargę na 

Komisję Rewizyjną powinien rozpatrywać organ właściwy do rozpatrzenia skargi na radę gminy. Jest to 

bowiem skarga dotycząca w istocie trybu pracy rady gminy, w zakresie jej funkcjonowania. 

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia z dnia 23 stycznia 

2018 r. sygn.II SA/Lu 1184/17, odnoszący się co prawda do skargi na przewodniczącego Rady lecz                    

w stosunku do Komisji Rewizyjnej  należy potraktować niniejszy wyrok odpowiednio. 


