
UCHWAŁA Nr XXXIX / 316 / 2022 

R a d y  G m i n y  K o m a ń c z a  

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735  

z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Komańcza –  

 

Rada Gminy Komańcza 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko wyrażone w uchwale nr XXXIII/269/2021 Rady 

Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2021 r. i pozostawia bez rozpatrzenia skargę Adama Fularza 

na bezczynność Wójta Gminy Komańcza (przekazaną ponownie do rozpatrzenia Radzie 

Gminy Komańcza według właściwości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie 

pismem z dnia 28 grudnia 2021 r.)  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały, 

które stanowi jej integralną część. 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza do złożenia odpowiedniej 

adnotacji w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Komańcza 

(-) 

mgr inż. Adam Pasiniewicz 
(Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 



Załącznik do uchwały  

nr XXXIX/316/2022  

Rady Gminy Komańcza 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

Uzasadnienie 

  

Do Rady Gminy Komańcza wpłynęła skarga Adama Fularza na bezczynność Wójta 

Gminy Komańcza, przekazana zgodnie z właściwością ponownie przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Krośnie. Skarga dotyczy bezczynności w zakresie wnioskowanych 

przez Skarżącego czynności i kierowanych do organu wykonawczego Gminy Komańcza pism 

obejmujących przedmiot jakim jest linia kolejowa przebiegająca przez teren Gminy Komańcza.  

Swoje stanowisko odnośnie treści skargi Rada Gminy Komańcza wyraziła już uchwałą 

nr XXXIII/269/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. 

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) (dalej k.p.a.) w przypadku gdy skarga, 

w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano  

w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - 

organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko  

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.  

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że Rada 

Gminy Komańcza Rada Gminy Komańcza powinna podtrzymać swoje stanowisko w sprawie 

przedmiotowej skargi, które wyraziła uchwałą nr XXXIII/269/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. 

 Po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami Rada Gminy w pełni podziela stanowisko 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  W związku z tym, że Rada Gminy jest organem 

kolegialnym, dla której zastrzeżoną formą prawną działania jest uchwała, realizacją 

kompetencji określonej w art. 239 § 1 k.p.a. będzie uchwała Rady Gminy Komańcza w sprawie 

rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza. 
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