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Uchwała Nr XL/372/18 

Rady Gminy w Gnojniku 

 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

  

 

w sprawie: pozostawienia bez rozpoznania anonimowej  skargi na działalność Wójta Gminy 

Gnojnik 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. 2018. 994 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017.1257 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 

8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( t. j. Dz. 

U.2002.5.46), Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Pozostawiać bez rozpoznania anonimową skargę na działalność Wójta w sprawie braku odpowiedzi na 

wniosek o udzielenie informacji publicznej.    

§ 2. 

Skargę pozostawia się bez rozpoznania z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym 

integralną część niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                 Janusz Zych 
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Uzasadnienie 

do Uchwała Nr XL/372/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: 

pozostawienia bez rozpoznania anonimowej  skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik 

 

 

W dniu  6 sierpnia 2018 r. roku wpłynęła do Rady Gminy Gnojnik anonimowa skarga 

przekazana według właściwości rzeczowej przez Wójta Gminy Gnojnik a dotycząca działalności 

Wójta Gminy w sprawie braku udzielenia odpowiedzi na  wniosek o udzielenie informacji publicznej 

(wpływ do Urzędu Gminy w dniu 06 sierpnia 2018 r.). Przedmiotowe pismo nie zostało podpisane 

imieniem i nazwiskiem, wskazano jedynie inicjały autora skargi.  

 

Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga w rozumieniu art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 

5, poz.46), wydane na podstawie art.226 Kpa. 

 

Zgodnie z § 8 ust 1. przywołanego rozporządzania skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska 

(nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

 

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż skarga z dnia 5 sierpnia 2018 r. niespełna warunków 

formalnych o których mowa w treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., tj. nie 

zawiera podpisu (nie zawiera imienia i nazwiska autora skargi), zatem uzasadnionym jest 

pozostawienie jej bez rozpoznania.  

 

Jak wskazuje się w piśmiennictwie „inicjałów nie można uznać za podpis, ponieważ stanowią one zbyt 

wątłą podstawę do dokonania identyfikacji osoby” (Z. Radwański, w: System PrPryw, t. 2, 2008, Nb 

51, s. 130); podobnie Kodeks Cywilny. Komentarz 2016, wyd. 7 pod redakcją Gniewek/Strzebinczyk 

powołując się na A.K. Bieliński „Charakter podpisu” (s. 12-18) czy J. Janowski „Podpis 

elektroniczny” (s. 29-31) J. Kaspryszyn „Podpis własnoręczny”, rozdział 11 - V, czy W. Robaczyński, 

„Podpis własnoręczny w prawie cywilnym 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań 

i działalności wójta ( burmistrza i prezydenta miasta) i kierowników jednostek organizacyjnych jest 

rada gminy. 

 

Zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a., organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją załatwić bez zbędnej 

zwłoki, a nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Termin określony w art. 237 k.p.a. nie dotyczy 

skargi, która z uwagi na braki nieusuwalne została pozostawiona bez rozpoznania, a Rada Gminy 

w Gnojniku jedynie stwierdza ten fakt. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

                 Janusz Zych 
 


