
UCHWAŁA NR LXXI-439-2022 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nędza 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art.229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Andrzeja Młynek z dnia 31.10.2022 r. (data wpływu do Urzędu 
– 15.11.2022 r.) na działalność Wójta Gminy Nędza z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały, które 
stanowi jej załącznik. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Nędza do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
rozpatrzenia skargi, przekazania uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści art. 239 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Krystian Okręt 
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Uzasadnienie 
W dniu 15.11.2022 r. do Urzędu Gminy Nędza wpłynęło pismo Wojewody Śląskiego o sygnaturze 
KOI.1411.97.2022, w którym Wojewoda prosi o rozpatrzenie zgodnie z właściwością, w trybie i 
terminie określonym w Dziale VIII Kpa pisma Pana Andrzeja Młynek. Pismo, którego autorem jest 
Pan Młynek adresowane na Pana Wojewodę wpłynęło do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
dniu 4.11.2022 r. W piśmie tym Pan Młynek zwraca się do Wojewody o rozeznanie, pomoc i 
reakcję w zakresie bliżej nieokreślonego problemu. Jego pismo ma charakter obraźliwy w stosunku 
do Pani Wójt a jedynym prawdziwym faktem jest przytoczenie kwoty wynagrodzenia Wójta 
Gminy, które wynika z Uchwały Nr LI-327-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2021 r. w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nędza. 
W związku z powyższym pismo Wojewody zostało skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji celem wypracowania stanowiska i przedstawienia go Radzie Gminy Nędza. W dniu 
17.11.2022 r. obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, gdzie jednym z punktów porządku 
obrad było rozpatrzenie pisma Pana Młynka. W ocenie członków Komisji pismo Pana Andrzeja 
Młynka, które skierował do Wojewody Śląskiego, a ten z kolei przesłał je do Gminy celem 
rozpatrzenia w trybie skargowym, nie posiada znamion skargi w rozumieniu ar. 227 Kpa. 
Przedmiotem skargi w świetle zapisów tego artkułu może być w szczególności zaniedbanie lub 
nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 
praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe  lub biurokratyczne załatwianie 
spraw. Pismo Pana Andrzeja Młynek w swojej treści zawiera jeden prawdziwy element. Jest nim 
podanie kwoty wynagrodzenia Wójta Gminy, które wynika z Uchwały NR LI-327-2021 Rady 
Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nędza. 
Pozostała część tego pisma ma charakter obraźliwy i nie zasługuje na rozpatrzenie.  
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o podjęcie uchwały o 
uznaniu skargi za bezzasadną. 

Załącznik do uchwały Nr LXXI-439-2022

Rady Gminy Nędza

z dnia 28 listopada 2022 r.
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