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UCHWAŁA NR XXXV.206.2021 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 
z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

w sprawie skargi na przewlekłe działanie Wójta Gminy Komprachcice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256) Rada Gminy Komprachcice uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Komprachcice, po rozpatrzeniu skargi OR.1510.2021, która wpłynęła do Urzędu 
Gminy w Komprachcicach w dniu 24 marca 2021 r. na przewlekłość działania Wójta Gminy Komprachcice, 
a przez to narażenie interesów skarżących oraz Gminy Komprachcice, po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za uzasadnioną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Gminy Komprachcice zawiadomi pisemnie 
skarżących. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Szopa 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV.206.2021 
Rady Gminy Komprachcice 
z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 24 marca 2021 roku do Urzędu Gminy w Komprachcicach wpłynęła skarga nr OR.1510.1.2021 na 
przewlekłość działania Wójta Gminy Komprachcice, a co się z tym wiąże naruszenie interesu skarżących oraz 
Gminy Komprachcice. 

Autorzy skargi zarzucają Wójtowi brak odpowiedzi na pismo skierowane do urzędu 
w dniu 21.01.2021 r. dotyczące nowych uregulowań  w organizacji ruchu drogowego na jednej z dróg 
gminnych. Należy zaznaczyć, że zadaniem komisji było zajęcie stanowiska czy skarga na opieszałość Wójta 
jest zasadna, bez rozpatrywania problemu poruszanego we wniosku skarżących. 

W celu zajęcia stanowiska  czy skarga jest zasadna, komisja prześledziła obieg pism oraz działania 
podejmowane przez Wójta. 

1) 21.01.2021 r. – wpłynęło pismo mieszkańców; 

2) 04.02.2021 r. – Wójt wysyła pisemne zaproszenie do wnioskodawców na spotkanie mające na celu 
rozpatrzenie wniosku, proponowana data spotkania to 15.02.2021 r.; 

3) Odwołanie spotkania przez wnioskodawców i przesunięcie terminu na 22.02.2021 r,; 

4) Odwołanie spotkania: 

- spowodowane chorobą Wójta,  poprzez informację do Sołtysa PNW, 

- kolejne odwołanie  z powodu choroby zajmującego się sprawą urzędnika; 

5) 24.03.2021 r. – wpłynęła skarga wnioskodawców na przewlekłość działania Wójta, skarga została 
przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

6) 29 .03.2021 r. - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się do Wójta o złożenie 
wyjaśnienia do przedmiotowej skargi; 

7) 30.03.2021 r. Wyjaśnienie Wójta skierowane do Przewodniczącej; 

8) 9.04.2021r. Posiedzenie Komisji Skarg , Wniosków i Petycji – zajęcie stanowiska w sprawie skargi. 

Zgodnie z przepisem art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być m.in. 
przewlekłe załatwianie spraw. W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Komprachcice nie udzielił odpowiedzi, 
zgodnie z datą określoną art. 244 § 1 lub 245 k.p.a. Podniesiony zarzut - w świetle opisanego stanu faktycznego 
potwierdził się. 

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz po wysłuchaniu wyjaśnień, Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji uznała złożoną skargę za zasadną. Wyznaczone prawem terminy nie zostały zachowane i to 
przemawia za uznaniem zasadności skargi.  

Biorąc jednak pod uwagę starania Wójta zmierzające do rozwiązania problemu opisanego we wniosku, 
propozycje spotkań, które ze względu na panującą pandemię nie doszły do skutku, nie można uznać, że urząd 
unikał odpowiedzi lub celowo odwlekał odpowiedź.
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