
UCHWAŁA NR XXXII/229/2021 
 

RADY GMINY MURÓW 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz. U. 2021 r. 
poz. 1372) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735  z późn. zm.) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Murów w sprawie skargi na nieterminowe otrzymanie odpowiedzi od Wójta Gminy Murów 
na petycję mieszkańców przysiółka Kęszyce w sprawie zabezpieczenia wody pitnej w postaci wybudowania 
wodociągu w miejscowości Kęszyce Rada Gminy Murów uchwała, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 23 sierpnia 2021 r. (wpływ do tutejszego Urzędu – 26 sierpień 
2021 r., wpływ do Rady Gminy Murów – 1 wrzesień 2021 r.) dotyczącą nieterminowego otrzymania odpowiedzi 
od Wójta Gminy Murów na petycję mieszkańców przysiółka Kęszyce w sprawie zabezpieczenia wody pitnej 
w postaci wybudowania wodociągu w miejscowości Kęszyce z motywów wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Murów, zobowiązując się do przesłania 
Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Onyszkiewicz 
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Uzasadnienie 

 

Skargę należało uznać za bezzasadną. 

Jak wynika z poczynionych ustaleń wnioskodawcy, będący inicjatorami działań w sprawie wnioskowania 
o realizacją wodociągu w przysiółku Kęszyce złożyli pismo, które zgodnie z jego treścią można było 
kwalifikować jako petycję, a nie inny rodzaj wniosku czy pisma. 

Jak wynika z art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach w zakresie nieuregulowanym w ustawie do 
petycji stosuje się odpowiednio przepisy  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

Niemniej jednak ustawa o petycjach przewiduje własny termin na rozpoznanie petycji. Zgodnie 
z art. 10 ust. 1 ustawy petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 
3 miesięcy od dnia jej złożenia. 

Jak wynika z treści pisma, co do którego sami nadawcy nie wskazywali jednoznacznie, iż jest to petycja, 
zostało ono złożone w Urzędzie Gminy Murów w dniu 29 czerwca 2021 roku, a odpowiedź na pismo została 
doręczona nadawcom pisma dnia 23 sierpnia 2021 roku. Z tego też powodu, przyjęcie, iż pismo złożone dnia 
29 czerwca 2021 roku zawiera treść będącą petycją, to odpowiedź na nią została złożona w ustawowym 
terminie nie przekraczającym terminu określono w art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach. 

Zwrócić zresztą należy również uwagę na fakt, iż w ponagleniu doręczonym do Urzędu Gminy Murów 
w dniu 24 sierpnia 2021 roku, niejako potwierdzając słuszne przypuszczenia Gminy nadawcy pisma określili je 
jako petycję, choć trzeba przyznać, że w trakcie wymiany pism było to czynione dość niekonsekwentnie, skoro 
przez samych autorów raz pismo jest zwane po prostu pismem, a raz petycją. 

Z powyższych względów skargi nie można uznać za uzasadnioną, skoro Wójt Gminy nie naruszył terminów 
rozpoznawania petycji, udzielając odpowiedzi autorom petycji przed upływem ustawowego trzymiesięcznego 
terminu, zgodnie z powołanymi powyżej przepisami. 

Dodatkowo nadmienić należy, iż pismo stanowiące skargę zostało doręczone do Urzędu Gminy w tym 
samym czasie, w którym do wnioskodawców została wysłana odpowiedź. Pisma te niejako „rozminęły się” 
i gdyby wnioskodawcy nie występowali ze skargą przed upływem ustawowego terminu na złożenie odpowiedzi 
i tak uzyskaliby odpowiedź we właściwym czasie. 

Z uwagi na powyższe podjęto uchwałę nie uwzględniającą skargi.
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