UCHWAŁA NR X.75.2019
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.2)), w związku z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozostawić bez rozpoznania anonimową skargę na działalność Wójta Gminy Baruchowo.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek

1) zmiany
2) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2019 r. poz. 1309
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133
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UZASADNIENIE
W dniu 23 lipca 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy skarga przekazana według właściwości
rzeczowej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Następnie skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. Na
posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2019 r. Komisja dokonała analizy przedłożonych dokumentów i podjęła
uchwałę, w której stwierdziła o pozostawieniu skargi bez rozpoznania powołując się na § 8 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków. Zgodnie z § 8 ust.1 przywołanego rozporządzenia skargi i wnioski
niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Przepis
ten ustanawia wymogi formalne, jakie musi spełniać skarga, tj. wskazanie zarówno imienia, nazwiska
(nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę, a niedochowanie tych wymogów jest uchybieniem, które skutkuje
pozostawieniem skargi bez rozpoznania. Oznacza to, że skutek w postaci pozostawienia skargi bez
rozpoznania wynika z mocy prawa, a rozstrzygnięcia podejmowane przez Radę Gminy w tej kwestii mogą
jedynie stwierdzić tę okoliczność.
Ze względu na fakt, że skarga nie zawiera oznaczenia nadawcy - imienia i nazwiska (nazwy)
ani adresu zwrotnego, zgodnie z przywołanymi przepisami, anonimową skargę należy pozostawić bez
rozpoznania.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo

Jarosław Komorek
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