
UCHWAŁA NR VI/68/2015
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2013  r.,  poz.  267)  –  Rada  Gminy  Masłów  po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem  Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.
Stwierdza się, że skarga wniesiona w dniu 03 marca 2015 roku, przez Pana P.K, na działania
Wójta Gminy Masłów, jest zasadna, a za naruszenie przepisów odpowiada:

1) Pan Ryszard Pazera – Wójt Gminy Masłów,
2) pan Jarosław Królicki – Sekretarz Gminy Masłów oraz
3) Pan Grzegorz Olech – Adwokat. 

§ 2.
Uzasadnienie  faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.
Niniejszą  uchwałę  wraz  z  uzasadnieniem  przesyła  się  Skarżącemu  tytułem  zawiadomienia
o sposobie załatwienia skargi.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



U z a s a d n i e n i e 

do uchwały nr VI/68/2015 Rady Gminy Masłów 

z dnia 26 marca 2015 roku

Pan  P.K.  w  dniu  11  września  2014  roku  w  związku  z  nie  otrzymaniem  odpowiedzi
dotyczącej informacji publicznej złożył skargę za pośrednictwem Urzędu Gminy Masłów na
bezczynność Wójta Gminy Masłów.

Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wina być przekazana do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w nieprzekraczalnym terminie 15 dni.

Skarga  Pana  P.K.  została  przekazana  przez  Pana  Sekretarza  Gminy  Masłów  Jarosława
Królickiego po upływie 90 dni od jej wniesienia, co w sposób bezsporny narusza w/w termin 15
dniowy.

Jak twierdzi Pan P.K. w swej skardze z 03.03.2014 roku powodem tak długiej  zwłoki w
przekazaniu skargi był brak podpisu pod skargą z 11.09.2014 roku, którym miał zasłaniać się
Pan Sekretarz Jarosław Królicki. Zasłanianie się brakiem podpisu jako przeszkodą w przesłaniu
skargi wraz z odpowiedzią na skargę jest niezasadne.

Zgodnie  bowiem z  art.  54  §  1  p.p.s.a.  skargę  do  sądu  administracyjnego  wnosi  się  za
pośrednictwem  organu,  którego  działanie,  bezczynność  lub  przewlekłe  prowadzenie
postępowania jest  przedmiotem skargi.  Organ nie winien bowiem badać zasadności  czy też
dopuszczalności  skargi,  ale  winien  ją  niezwłocznie  przekazać  sądowi  administracyjnemu w
którego gestii są już te kompetencje.

W tym stanie faktycznym i prawnym naruszone zostały następujące przepisy prawne art. 21
ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 7 i 9 kodeksu postępowania administracyjnego.

Z powyższego wynika, że osobami z ramienia Urzędu Gminy Masłów, które dopuściły się
naruszenia w/w przepisów prawa są: Adwokat Grzegorz Olech jako sprawujący nadzór prawny
nad pracą urzędu, Sekretarz Jarosław Królicki jako osoba prowadząca sprawę skargi Pana P.K.
oraz Wójt Gminy Masłów Ryszard Pazera jako sprawujący ogólny nadzór na pracą urzędu i
wszystkich urzędników.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
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