UCHWAŁA NR XXVI/365/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 227, art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z § 8
ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania skargę złożoną w dniu 23 lutego 2021 r. dotyczącą braku możliwości
pozyskania środków finansowych na działalność statutową Orkiestry Dętej w Kotulinie, z przyczyn
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Toszku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/365/2021
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 24 marca 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 23 lutego 2021 r. wpłynęła od Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Kotulin skarga dotycząca braku
możliwości pozyskania środków na działalność statutową orkiestry.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji .
Zgodnie z § 43b Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/328/2017 Rady
Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku na swoim
posiedzeniu w dniu 11 marca 2021 r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie,
jednocześnie wskazując, że niniejsza skarga została złożona do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Toszku, a nie do Rady Miejskiej w Toszku.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku w wyniku głosowania nie zajęła
jednoznacznego stanowiska w sprawie rozpatrzenia niniejszej skargi, tym samym nie przedstawiła Radzie
Miejskiej w Toszku konkretnej rekomendacji.
Organ stanowiący uznał, że warunki formalne, jakie powinna zawierać skarga w rozumieniu
art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r.
poz. 256 z późn. zm., dalej: "k.p.a.") określa § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
wydanego na podstawie art. 226 k.p.a.
Zgodnie z § 8 ust. 1 powyższego rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska
(nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Przepis ten jest bezwzględnie obowiązujący
i nakazujący spełnienie powyższych wymogów formalnych, a niedochowanie ich sankcjonuje pozostawieniem
skargi bez rozpoznania. Skutek w postaci pozostawienia skargi bez rozpoznania wynika z mocy prawa,
a rozstrzygnięcia podejmowane przez organ stanowiący w tej kwestii mogą jedynie stwierdzić tę okoliczność.
W doktrynie dominuje stanowisko, że podstawą do pozostawienia skargi bez rozpoznania jest każda z obu
przesłanek wskazanych w § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia samodzielnie, jak również obie łącznie. Jednocześnie
nadmienia się, iż organ stanowiący nie posiada adresu skarżącego, gdyż nie formułował on wcześniej innych
skarg, wniosków czy petycji. W związku z powyższym należy stwierdzić, że skarga z dnia 23 lutego 2021 r.
dotycząca braku możliwości pozyskania środków na działalność statutową Orkiestry Dętej w Kotulinie
w ramach uchwały dotyczącej „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2021 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, nie spełnia warunków formalnych, o których mowa
w treści rozporządzenia, tj. nie zawiera adresu wnoszącego skargę.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami kolegialnymi,
jedyną formą prawną, w której rada gminy może wypowiedzieć się w przedmiotowej skardze, jest uchwała.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania jest
w pełni uzasadnione.
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