
UCHWAŁA NR XXI/225/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika 
gminnej jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 

Dz. U. z 2019 r., poz 506 z późn. zm.1)) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.2)) 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 Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Pozostawić bez rozpoznania anonimową skargę z dnia 24.01.2020 r. złożoną na działalność 

kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz 1815, poz. 1571. 
2) zmiany: Dz. U. z 2018 r., poz. 1629, Dz. U. z 2019 r., poz. 60, poz. 730, poz. 1133, poz 2196.
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Uzasadnienie
W dniu 24.01.2020 roku do Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęła anonimowa skarga na 
działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana 
Żeromskiego i Przedszkole w Kurozwękach przesłana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
celem załatwienia według właściowości. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki 
organizacyjnych jest rada gminy. Po zapoznaniu się z treścią skargi Rada Miejska w Staszowie, 
zgodnie z wypracowanym stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Staszowie postanowiła pozostawić skargę bez rozpoznania kierując się normą prawną zawartą 
w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46), który stanowi, że 
skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się 
bez rozpoznania. Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz 506 z późn. zm.) 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. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa 
się za zasadne. 
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