UCHWAŁA NR XIX/138/2020
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
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), art. 36 §1, art. 229 pkt 3 oraz art. 237 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) Rada Gminy Koczała uchwala, co następuje:
§ 1. Wskazuje się nowy termin rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Koczała, znak sprawy
ADM.1510.1.2020, tj. do dnia 14 listopada 2020 r.
§ 2. Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 1, jest konieczność
przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego
i prawnego objętego skargą, w tym uzyskanie od Wójta Gminy Koczała niezbędnych materiałów i wyjaśnień oraz
opinii od radcy prawnego, a następnie przedłożenie radzie przez Komisję skarg, wniosków i petycji propozycji
rozstrzygnięcia sprawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 14 września 2020 r. do Rady Gminy Koczała wypłynęło pismo mieszkańców i
użytkowników działek nad jeziorem Dymno dotyczące negatywnej oceny działalności Wójta Gminy
Koczała - braku jakiejkolwiek wiedzy na temat obowiązującego w gminie prawa miejscowego, działania na
szkodę mieszkańców oraz przyzwolenia na łamanie prawa.
W dniu 15 września br. przewodniczący rady skierował pismo do Komisji skarg, wniosków i petycji. Na
posiedzeniu w dniu 18 września 2020 r. Komisja dokonała kwalifikacji ww. pisma uznając je za skargę na
działalność Wójta Gminy Koczała. W wyniku wstępnej oceny dokumentacji przekazanej przez skarżących
Komisja opracowała projekt pisma, który przekazała przewodniczącemu rady, w którym zaproponowała, by
zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) i § 64 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Koczała, zwrócić
się do Wójta Gminy Koczała o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień w celu zbadania i
wyjaśnienia sprawy.
Zgodnie z art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie
określonym w tym przepisie stosuje się przepisy art. 35-38 Kodeksu postępowania administracyjnego. W
myśl art. 36 § 1 Kodeksu o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w określonym terminie organ
administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy
termin załatwienia sprawy.
W zaistniałej sytuacji ze względu na konieczność przeprowadzenia wszechstronnego postępowania
wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego objętego skargą, w tym uzyskanie
od Wójta Gminy Koczała niezbędnych materiałów i wyjaśnień oraz opinii od radcy prawnego, a następnie
przedłożenie radzie przez Komisję skarg, wniosków i petycji propozycji rozstrzygnięcia sprawy, a także
biorąc pod uwagę plan pracy rady przyjęty uchwałą Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19
grudnia 2019 r., w którym najbliższą - po wrześniowej - sesję zaplanowano na 29 października 2020 r., tj. w
terminie późniejszym, niż miesiąc od wpływu skargi, niezbędne jest podjęcie przez radę uchwały w sprawie
wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia skargi.
Pouczenie
Na podstawie art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada
Gminy Koczała poucza, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia i jednocześnie wskazuje, że
zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia
ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w
terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Zgodnie z art. 37 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia – Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu
prowadzącego postępowanie – Rady Gminy Koczała.
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