
UCHWAŁA NR  430/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 26 września 2017r. 

 
 

w sprawie skargi Pana Ryszarda Króla – radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, poz.935) i art.231 
w związku z art.229 pkt 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Wskazuje się, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 13 listopada 

2016r. złożonej przez Pana Ryszarda Króla - radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu jest Wojewoda 
Wielkopolski. 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

 
w sprawie skargi Pana Ryszarda Króla – radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
 
 
 W dniu 13 listopada 2016r. Pan Ryszard Król - radny Rady Miejskiej w Jastrowiu 
złożył pismo nazwane „skarga na bezczynność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej oraz działania naruszające Statut Gminy i Miasta Jastrowie”. 
 W sprawie zaistniały wątpliwości interpretacyjne dotyczące sposobu zakwalifikowania 
pisma, czy powinno zostać uznane jako skarga w rozumieniu art.227 k.p.a. i rozpatrzone                
w trybie skargowym, a jeżeli tak, jaki organ jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi. 
 Wojewoda Wielkopolski w pismach: z dnia 11 kwietnia 2017r. Nr KN-
XI.142.14.2017.2 oraz z dnia 23 czerwca 2017r. (ten sam znak) wyraził pogląd, że skargi 
dotyczące działalności przewodniczących komisji rewizyjnych rad gmin podlegają 
rozpatrzeniu przez rady gmin.  

Wskutek pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu do Posła na Sejm RP 
Marcina Porzucka, Poseł skierował wystąpienie do Sekretarza Stanu, Sekretarza do Spraw 
Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które to wystąpienie z kolei 
przekazano zostało Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 19 lipca 2017r. Nr 
BMP-0715-6-14/17/MŚl wyrażony został pogląd, że skargi na komisje rady, w tym komisję 
rewizyjną, należy traktować jako skargę dotyczącą pracy rady, dlatego zgodnie z art.229 pkt 
k.p.a. właściwy do ich rozpatrzenia pozostaje wojewoda, a w sprawach finansowych – 
regionalna izba obrachunkowa. 

Zgodne z art.231 k.p.a. - jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej 
rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, 
przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo 
wskazać mu właściwy organ. 

Wobec okoliczności, że skarga nie została przekazana do rozpatrzenia organowi 
właściwemu tj. Wojewodzie Wielkopolskiemu w zakreślonym terminie, a jednocześnie  organ 
ten wcześniej uznał swoją niewłaściwość, pozostaje druga z możliwości wymienionych                   
w powołanym przepisie tj. wskazanie skarżącemu organu właściwego zgodnie ze 
stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 
 

    


