
UCHWAŁA NR XLVIII/534/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. 
poz.559 i 583) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491, 2320 i 2052) w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46) 
Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania wniosek, który został podpisany jako "Mieszkaniec Gogolina" 
przekazany drogą elektroniczną (wpływ do tut. Urzędu 15 marca 2022r.) niezawierający imienia i nazwiska 
o m.in. wygospodarowanie środków na systematyczny przegląd i sprzątanie nieruchomości gminnych i innych. 

§ 2. Uzasadnienie pozostawienia wniosku bez rozpoznania określone jest w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/534/2022 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 marca 2022 r. 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie drogą elektroniczną w dniu 15.03.2022r. wpłynął anonimowy wniosek, 
który został podpisany jako "Mieszkaniec Gogolina" przekazany drogą elektroniczną tj. niezawierający imienia 
i nazwiska o m.in. wygospodarowanie środków na systematyczny przegląd i sprzątanie  nieruchomości 
gminnych i innych. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz.Urz.Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2893 ze zm.) Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Gogolinie skierował wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 16 marca 2022r.  odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zapoznała się 
z wnioskiem i obowiązującymi przepisami prawa. Komisja stwierdziła, że wymogi formalne jakie powinien 
spełniać wniosek w rozumieniu art 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (dalej Kpa) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie 
organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (Dz. U. z 2022r. Nr 5 poz. 46) wydane na podstawie 
art. 226 Kpa. Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska 
(nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania". 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że przywołany przepis zobowiązuje Radę 
do pozostawienia skargi bez rozpoznania z powodu uchybienia wymogom formalnym, które wniosek powinien 
spełniać. Oznacza to, że skutek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania wynika z mocy prawa, 
a rozstrzygnięcia podejmowane przez Radę w tej kwestii mogą jedynie stwierdzać tę okoliczność. 

Komisja stwierdziła również, że zgodnie z art. 237 i art. 244 Kpa organ właściwy do załatwienia wniosku 
powinien załatwić go bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jednakże termin ten 
nie dotyczy wniosku, który z uwagi na braki nieusuwalne został pozostawiony bez rozpoznania, a Rada 
Miejska  jedynie stwierdziła ten fakt. 

W związku z tym, Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji pozostawiła złożony wniosek bez rozpoznania. 
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