
UCHWAŁA NR XXVI/226/2021 
 

Rady Gminy w Zakrzewie 
z dnia 19 stycznia 2021 roku 

 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zakrzew. 
 
 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z 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.) 
Rada Gminy w Zakrzewie – po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Panią E.J.-Z., która wpłynęła do Rady Gminy  
w Zakrzewie w dniu 9 grudnia 2020 roku na działalność Wójta Gminy Zakrzew z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzew do powiadomienia skarżącego  
o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

   
      Przewodniczący Rady Gminy 

 
Janusz Stawczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/226/2021 
Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 19 stycznia 2021 roku 

 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 9 grudnia 2020 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie, a następnie  
do Przewodniczącego Rady Gminy w Zakrzewie wpłynęła Skarga na działalność Wójta Gminy 
w sprawach administracyjnych tj. prowadzenia sprawy w sposób przewlekły i opieszały  
z naruszeniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ponoszącego 
odpowiedzialność prawną za zwłokę oraz uchybienia.  

Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) organem właściwym 
do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2 jest – rada 
gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy nadał bieg sprawie poprzez przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego polegającego na zbadaniu zarzutów przedstawionych w skardze 
oraz do sporządzenia uzasadnienia uwzględniającego stanowisko Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji, co do zasadności. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Zakrzewie na swoim posiedzeniu  
w dniu 15 grudnia 2020 roku w oparciu o analizę dostępnych dokumentów uznała skargę  
za bezzasadną. 

Komisja analizując przekazane akta sprawy i sposób prowadzenia postępowania 
administracyjnego w przedmiotowej sprawie stwierdziła, że nie można zarzucić organowi 
przewlekłości w postępowaniu od dnia złożenia wniosku przez stronę (tj. 02.04.2020 r. do dnia 
25.05.2020 r. tj. utraty mocy obowiązującej przepisu art. 15 zss ustawy tzw. „covidowej” z dnia 
02.03.2020 r.). 

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA stanowi, że do terminów określonych w art. 35 nie wlicza się 
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnienia 
spowodowanych z winy strony albo przyczyn nie zależnych od organu. Odliczając terminy na 
przeprowadzenia oględzin w terenie, wyłonienie biegłego oraz sporządzenie opinii, nie można 
mówić, że przedłużanie terminu załatwienia sprawy nastąpiło z winy organu.  


