
UCHWAŁA NR LX/470/2023 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 17 stycznia 2023 r. na brak odpowiedzi na pismo 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40 t.j.) w zw. z art. 221, 222 i 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. ze zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Ustronie Morskie uznaje skargę z dnia 17 stycznia 2022 r. za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustronie Morskie, zobowiązując go do 
zawiadomienia wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzywnowicz 
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Uzasadnienie 

W dniu 17 stycznia 2022 r. do Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynęła skarga na brak udzielenia odpowiedzi 
na pismo z dnia 6 grudnia 2022 r. dotyczącego przerobienia studzienki deszczowej. 

Stosownie do art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta 
i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje 
komisję skarg, wniosków i petycji. 

Podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia 2023 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała badaniu 
przedmiotową skargę. Na posiedzeniu komisji obecny był skarżący, a także Paulina Łysoń – pracownik Urzędu 
Gminy odpowiedzialna za wskazane w skardze zagadnienia oraz Ewa Ostrowska – Sekretarz Gminy Ustronie 
Morskie. Podczas posiedzenia komisji ustalono, iż odpowiedź na przedmiotowe pismo została wysłana do 
Skarżącego w dniu 19 stycznia 2023 r. Stosownie do art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego
 Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

Niewątpliwie sprawa niniejsza kwalifikuje się jako szczególnie skomplikowana – ze względu na konieczność 
uzyskania stanowisk innych organów administracji oraz jej zakres przedmiotowy. Wobec powyższego jej 
załatwienie winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy (tj. do 6 lutego 2023 r.), a więc uznać 
należy, że odpowiedź wysłana Wnioskodawcy w dniu 19 stycznia 2023 r. nadana została w ustaowym terminie, 
a więc nie doszło do naruszenia przepisów przez pracowników Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po analizie skargi oraz wysłuchaniu pracownika Urzędu Gminy, 
jednogłośnie zaopiniowała skargę tę jako bezzasadną. Wobec powyższego przedkłada się uchwałę o tej treści. 
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