
UCHWAŁA NR XXVIII/        /2021 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu 

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

z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), oraz art. 223 § 1, art. 228 art. 229 pkt 3 i art. 231 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 

695, poz. 1298, poz. 2320, z 2021 r. poz. 54 i poz. 187) Rada Gminy Skierniewice uchwala, co 

następuje: 

       § 1. Przekazuje się Radzie Miasta Skierniewice jako organowi właściwemu do 

rozpatrzenia skargę na Prezydenta Miasta Skierniewice która wpłynęła do Rady Gminy 

Skierniewice w dniu 15 marca 2021r. z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą skargę o przekazaniu skargi według właściwości.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Skierniewice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie podlega zaskarżeniu. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy oraz poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Skierniewice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

       Witold Baranowski  

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

             W dniu 15 marca 2021 r. do Rady Gminy Skierniewice wpłynęła skarga Pana  

 przekazana przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotycząca zarzutów pod adresem Prezydenta 

Miasta Skierniewice.  

 

             Zgodnie z art. 223 § 1. Kpa organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne 

organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i 

wnioski w ramach swojej właściwości. 

 

             W myśl art. 228 Kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. W 

tym przypadku Rada Gminy Skierniewice nie jest organem właściwym do rozpatrzenia 

przesłanej prze Ministerstwo Sprawiedliwości skargi. Właściwą jest Rada Miasta Skierniewice. 

             Według art. 231 § 1 Kpa, 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 powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  


