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Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Działając na podstawie art. 237 § 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks

postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  735  z  późn.  zm.)  w  związku  z

pismem  stowarzyszenia  Sieć  Obywatelska  Watchdog  Polska  z dnia  28  lutego   2022  r.,

reprezentowane przez r.  pr.  Bartosza Wilka stanowiącego  skargę  na   działalność Rady

Gminy Mielec w związku z nierozpatrzeniem założonego w oparciu o art. 63 Konstytucji RP

oraz art. 241 kpa wniosku z dnia 6.07.2021 r..

zawiadamiam

o uznaniu skargi za zasadną.

Uzasadnienie

Przedmiotem  skargi jest działanie  Rady Gminy Mielec w zakresie  złożonego wniosku przez

stowarzyszenie  Sieć Obywatelska Watchdog Polska na podstawie art.  241 kpa,  w którym

zwrócono  się  o  zaprzestanie  podejmowania  przez  komisje  Rady  Gminy  Mielec  uchwał,

odmawiających wyrażenia zgody na rejestrowanie obrad komisji, gdyż komisja rady gminy

nie ma kompetencji do podejmowania tych rozstrzygnięć, a w ich konsekwencji dochodzi do

naruszenia prawa do informacji publicznej, zagwarantowanego w art. 61 ust. 2 Konstytucji

RP.  

W ocenie organu, wniosek skarżącego z dnia 6 lipca 2021 r.  należy zakwalifikować jako

wniosek, o którym mowa w art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  735,  dalej  "k.p.a.").  W  ramach  postępowania

skargowego  -  uregulowanego  w  dziale  VIII  k.p.a.  "Skargi  i  wnioski"  realizowane  jest

zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji,
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skarg i wniosków (art. 221 § 1 k.p.a.). W myśl art. 223 § 1 k.p.a. organy państwowe, organy

samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych -

rozpatrują  oraz  załatwiają  skargi  i  wnioski  w  ramach  swojej  właściwości.  Przedmiotem

wniosku  mogą  być  w  szczególności  sprawy  ulepszenia  organizacji,  wzmocnienia

praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego

zaspokajania  potrzeb  ludności  (art.  241 k.p.a.).  Postępowanie  skargowo-wnioskowe  ma

charakter  odrębny od postępowania administracyjnego,  a  do czynności podejmowanych w

tym postępowaniu  nie  stosuje  się  przepisów działu  II  k.p.a.,  ponieważ w odróżnieniu  od

postępowania  administracyjnego,  postępowanie  skargowo-wnioskowe  nie  kończy  się

wydaniem  decyzji  administracyjnej.  Tryb  skargowo-wnioskowy  jest  jednoinstancyjnym

postępowaniem o charakterze  uproszczonym,  którego zakończenie,  czyli  zawiadomienie  o

sposobie załatwienia skargi lub wniosku, nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu

instancyjnego,  a  więc  nie  tylko  postępowania  odwoławczego,  ale  także  postępowania

sądowoadministracyjnego. Interpretując art. 241 k.p.a. należy przy tym przyjmować szeroką

definicję  wniosku,  albowiem  prawo  do  składania  wniosków  jest  uprawnieniem

gwarantowanym  w  art.  63  Konstytucji  RP.  Zgodnie  z  tym  przepisem,  każdy  ma  prawo

składać petycje,  wnioski i  skargi w interesie  publicznym, własnym lub innej osoby za jej

zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z

wykonywanymi  przez  nie  zadaniami  zleconymi  z  zakresu  administracji  publicznej.  Tryb

rozpatrywania petycji,  wniosków i skarg określa ustawa. Zaznaczyć należy, że rada gminy

jest właściwa do rozpoznania wniosku o  zaprzestanie podejmowania przez komisje Rady

Gminy Mielec uchwał odmawiających wyrażenia zgody na rejestrowanie obrad komisji. Jak

wyjaśnił  NSA  w  wyroku  z  1  lipca  2008  r.,  II  OSK  447/08,  rada  gminy  jest  organem

kolegialnym  i  jedyną  formę,  w  jakiej  uzewnętrznia  się  jej  wola  stanowi  podejmowanie

uchwał. W razie otrzymania takiego wezwania  rada gminy była uprawniona i zobowiązana

do odpowiedzi na to wezwanie. Wskazany obowiązek i uprawnienie wynikało z ogólnych

przepisów, biorących swój początek w art. 63 Konstytucji RP, przewidującym prawo każdego

składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej

zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z

wykonywanymi  przez  nie  zadaniami  zleconymi  z  zakresu  administracji  publicznej.  Tryb

rozpatrywania  wniosków  i  skarg  został  określony  w  Dziale  VIII  Kodeksu  postępowania

administracyjnego i jego jednym z zasadniczych elementów jest obowiązek rozpatrzenia, a

więc udzielenia odpowiedzi na skargę i wniosek (art. 223, art. 237 i art. 244 k.p.a.). Podjęcie

uchwały w zakresie skierowanego wniosku wzmacnia zasadę zaufania obywateli do działań
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organów władzy publicznej  (art.  2 Konstytucji  RP) poprzez wyjaśnienie zainteresowanym

stanowiska tego organu w sprawie skierowanego wniosku. Podkreślić należy z całą mocą, że

podjęta  uchwała ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest aktem prawa miejscowego

ani nie rozstrzyga o materialnych prawach lub obowiązkach jednostki.   W ocenie  organu

udzielenie odpowiedzi na skierowany wniosek stowarzyszenia  z dnia 6 lipca 2021 r. listem

adwokackim przez  pełnomocnika, któremu pełnomocnictwa udzielił Wójt Gminy Mielec  nie

jest  rozpoznaniem sprawy przez  właściwy  organ  do,  którego  wniosek  został  skierowany.

Zgodnie z art.  11a ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminny organami

gminy są: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zważywszy na powyższe, skoro

wniosek  bezpośrednio  kierowany  był  do  organu  uchwałodawczego  jednostki  samorządu

terytorialnego i mieścił się w zakresie jego kompetencji, albowiem  komisje podlegają radzie

gminy zgodnie  z  art.  21  ust.  3   ustawy o  samorządzie  gminnym to jedynym właściwym

organem uprawnionym do załatwienia złożonego wniosku przez stowarzyszenie była Rada

Gminy, a nie organ wykonawczy jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, który nie posiadał

w tym zakresie delegacji ustawowej. W państwie prawa organy władzy publicznej działają w

granicach i na podstawie prawa. Z konstytucyjnej zasady praworządności (art. 7 Konstytucji

RP) wynika, że zadania i kompetencje, sposób ich wykonania oraz więzi między podmiotami

administracji  publicznej  są  uregulowane  prawnie.  Organ  stanowiący  jednostki  samorządu

terytorialnego,  realizując  przysługujące  mu  kompetencje  powinien  ściśle  uwzględniać

wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. 

W  zaistniałym  stanie  przyjąć  trzeba,  że  przekazanie  listu  adwokackiego   nie  można

potraktować jako zajęcia stanowiska przez właściwy organ gminy. 

Kolejno informuje się, że skarga złożona w trybie przepisów postępowania administracyjnego

jest  jedynie  odformalizowanym  środkiem  obrony  i  ochrony  różnych  interesów  jednostki,

załatwianym  w  jednoinstancyjnym  postępowaniu,  kończącym  się  czynnością  materialno-

techniczną zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy (wyrok NSA z dnia 1

grudnia 1998r. sygn. akt II SA 1636/97).

Wspomniane  wyżej  zawiadomienie  o  sposobie  załatwienia  skargi  nie  stanowi  innego  niż

decyzja czy postanowienie aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczącym

uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w art. 3 § 2

pkt 4 ustawy prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym, w związku z czym nie służy

na nie  skarga do sądu administracyjnego (G. Łaszczyca,  Cz..  Martysz,  A.  Matan,  kodeks

postępowania administracyjnego, Komentarz, t. II, Zakamycze 2005). Na zawiadomienie nie

P-II.1410.7.2022 Strona 3 z 6

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT


służy także skarga na bezczynność ponieważ nie dotyczy ono uprawnień lub obowiązków

określonych w przepisach prawa tj. nie zachodzi tu przesłanka w postaci istnienia ścisłego i

bezpośredniego związku między działaniem lub zaniechaniem określonego działania organu

administracji  a  możliwością  realizacji  uprawnienia  (obowiązku)  wynikającego  z  przepisu

prawa  przez  podmiot  niepowiązany  organizacyjnie  z  organem  wydającym  dany  akt  lub

podejmującym daną czynność.

Ponadto poprzez załatwienie skargi należy rozumieć „zarówno zwrot, odrzucenie, oddalenie

jak i  wszystkie formy kwalifikacji.  Zwrot,  odrzucenie oraz oddalenie będzie załatwieniem

negatywnym, natomiast wszelkie postacie kwalifikacji załatwieniem pozytywnym” (J. Lang,

Instytucja…..,  s.  20).  Do  negatywnych  form  załatwienia  skargi  należy  zaliczyć  także

pozostawienie jej bez rozpoznania. Pozostawienie bez rozpoznania następuje, jeśli skarga nie

czyni zadość formalnym wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawa, a

wnoszący,  mimo  wezwania,  nie  uzupełnił  braków w terminie  7-dniowym.  Pozostawienie

skargi bez rozpoznania ma postać czynności materialno-technicznej - zawiadomienia, które

powinno  zostać  doręczone  skarżącemu  (W.  Chróścielewski,  J.P.  Tarno,  Postępowanie

administracyjne….,s.288).

Zawiadomienie  o  załatwieniu  skargi,  stanowiące  zakończenie  procedury  rozpatrywania

skargi, powinno spełniać kryteria, o których mowa w art. 238 § 1 kpa tj. oznaczenie organu,

od  którego  pochodzi,  wskazanie,  w  jaki  sposób  skarga  została  załatwiona  oraz  podpis  z

podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego  osoby  upoważnionej  do

zajmowania się skargą (w przypadku dokumentu elektronicznego, opatrzenie zawiadomienia

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W niniejszej sprawie wniosek skarżącego  nie

został prawidłowo załatwiony przez  rozpatrzenie go przez organ, do którego zwrócono się z

wnioskiem,  w przewidzianej przepisami formie.

Wskazane powyżej uchybienia  skutkują uznaniem przez Wojewodę skargi za zasadną.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
   (-)
            Marcin Zaborniak
                                                                                 DYREKTOR GENERALNY URZĘDU
                                                                          (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Do wiadomości:
Rada Gminy Mielec  
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Pouczenie

1. W przypadku gdy ponowi Pani  skargę  w przedmiotowej  sprawie  bez  wskazania  nowych okoliczności,

Wojewoda Podkarpacki – działając zgodnie z art. 239 k.p.a. – może podtrzymać swoje stanowisko zawarte

w niniejszym zawiadomieniu z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania Pani. (dotyczy

skargi uznanej za bezzasadną)

2. Skarga w rozumieniu art.  227 k.p.a. załatwiana jest w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu

uproszczonym,  które  kończy  się  zawiadomieniem  o  sposobie  jej  załatwienia.  Zawiadomienie  to  ma

charakter czynności materialno-technicznej, a nie rozstrzygnięcia prawnego. Skarżącemu nie przysługuje

więc prawo zaskarżania niesatysfakcjonującej  go odpowiedzi w trybie postępowania odwoławczego lub

sądowoadministracyjnego. Jeżeli skarżący jest niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi przez organ,

może złożyć skargę na ten organ – zgodnie z art. 229 k.p.a. Działania organów administracji publicznej

prowadzone w ramach postępowania skargowego nie podlegają kontroli sądów administracyjnych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  (dalej:  RODO)

informujemy, iż: 

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,

35-959 Rzeszów;

2) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego wynikających

z przepisów  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO; 

3) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w

tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikający z przepisów prawa; 

4) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby;  

5) odbiorcami  Pana/i  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na

podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów;

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wojewody oraz załatwienie

inicjowanych przez Pana/i spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy;

7) przysługuje Panu/i prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

 sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 

 ograniczenia  przetwarzania  danych  na  podstawie  art.  18  RODO  oraz  ich  usunięcia  po  ustaniu  okresu

przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów; 

8) przysługuje  Panu/i  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  jednak  pozytywne

rozpatrzenie Pana/i sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których

odbywa się przetwarzanie;

9) przysługuje Panu/i prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pana/i prawa do przeniesienia

Pana/i danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

10) przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;

11) Pana/i  dane  nie  będą  poddane  zautomatyzowanym  procesom  związanym  z  podejmowaniem  decyzji,  w  tym

profilowaniu;

P-II.1410.7.2022 Strona 5 z 6



12) Pana/i dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane

podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego

przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami;

13) Pana/i  dane  nie  będą  przekazane  odbiorcom w państwach  znajdujących  się  poza  Unią  Europejską  i  Europejskim

Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek  wątpliwości  czy pytań  w zakresie  przetwarzania  Pani/Pana  danych osobowych w procesie

rozpatrywania skargi oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pan/i kontaktować

się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie: 

 listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

 telefonicznie 17 867-13-10, 17 867-13-07, 

 e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl. 

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie.

Jeśli uzna Pan/i, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pan/i prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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