UCHWAŁA NR 195/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Wójta Gminy Zgorzelec i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zgorzelcu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z poźń. zm. ) w związku z art.229 pkt 3, art. 237 i 238 § 1 ust. z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm)
Rada Gminy Zgorzelec uchwala :
§ 1.
Pozostawić bez rozpoznania skargę na Wójta Gminy Zgorzelec i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Pismem nr z dnia 23.11.2020 pismem znak NK-KS.1411.55.2020.SS1 ( data wpływu do tutejszego organu
25.11.2020 r.) Wojewoda Dolnośląski przekazał Radzie Gminy Zgorzelec skargę Pana Marka Wronki na
Wójta Gminy Zgorzelec i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierowaną do Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Niniejszą skargę zarejestrowano w stosownym rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy
Zgorzelec. Z uwagi na braki skargi natury formalnej, mieszczące się w treści
dyspozycji §
8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków pismem z dnia 07.12.2020 r. nr wezwano wnioskodawcę do ich uzupełnienia
zakreślając jednocześnie termin na dokonanie w/w czynności.
Przedmiotowe wezwanie wysłano skarżącemu na podany przez niego adres poprzez operatora pocztowego.
Zgodnie z posiadanymi materiałami dowodowymi w tym wydrukiem z czynności śledzenia przesyłki adresat
nie dokonał odbioru przesyłki, pomimo umieszczenia przez operatora pocztowego informacji o możliwości
odbioru korespondencji (awizo). Zgodnie z treścią art. 44 k.p.a. fikcja doręczenia przesyłki adresatowi
nastąpiła w dniu 23.12.2020 r., natomiast w dniu 30.12.2020 r. upłynął termin na dokonanie przez skarżącego
stosownych uzupełnień treści skargi, warunkujących jej dalsze merytoryczne rozpatrzenie.
Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można
należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu
dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków
spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
Mając na uwadze fakt, iż skarżący nie dokonał stosownych uzupełnień treści skargi - nie podał danych
osobowych osób pełniących funkcje „sołtysów” dopuszczających się nieprawidłowości, niemożliwym stało się
rozpatrzenie skargi na brak podjętych działań w stosunku do osób o nieustalonych danych osobowych przez
Wójta i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Brak informacji we wnioskowanym przez Radę
zakresie czyni niemożliwym rozpatrzenie zarzutów skarżącego.
Podjecie rzeczonej uchwały nastąpiło w terminie ustawowym określonym w k.p.a.
Biorąc
pod
uwagę
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i prawne
z obowiązującymi przepisami jest pozostawienie skargi bez rozpoznania.
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