
                                         UCHWAŁA Nr ……………….. 

                                 RADY GMINY SKIERNIEWICE 

         

                                      z dnia ………………………….. 

 

                           w sprawie przekazania skargi według właściwości 

 

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

z 2021r. poz. 1372) oraz art. 231 i art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 735 i poz. 1491) Rada Gminy 

Skierniewice uchwała, co następuje : 

§ 1.1. Przekazuje się Wójtowi Gminy Skierniewice według właściwości do rozpatrzenia w 

toku postępowania administracyjnego skargę pani Joanny Wójcik z dnia 27 września 2021r. 

na działanie Wójta Gminy Skierniewice w toku prowadzonych postępowań administracyjnych 

dotyczących zwrotu dotacji udzielonych przez Gminę Skierniewice na prowadzenie punktów 

przedszkolnych w Mokrej Prawej, Mokrej Lewej, Dębowej Górze i Sierakowicach Prawych 

w latach 2015-2019 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Skierniewice do poinformowania 

skarżącej o przekazaniu skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Uzasadnienie 

     Pani Joanna Wójcik w dniu 27 września 2021r. złożyła do Rady Gminy Skierniewice 

skargę na działania Wójta Gminy Skierniewice w toku prowadzonych postępowań 

administracyjnych, dotyczących zwrotu dotacji udzielonych przez Gminę Skierniewice na 

prowadzenie punktów przedszkolnych w Mokrej Prawej, Mokrej Lewej, Dębowej Górze i 

Sierakowicach Prawych w latach 2015-2019 zarzucając prowadzenie postępowania w sposób 

rażąco naruszający przepisy prawa. 

Postępowania administracyjne w sprawie ustalenia prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji przez niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez panią Joannę Wójcik w 

latach 2015-2019 toczą się przez Wójtem Gminy Skierniewice pod numerami spraw : 

OKS.4431.22.2020, OKS.4431.23.2020, OKS.4431.24.2020. 

Zgodnie z art. 234 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie, w której 

toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w 

toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. 

W myśl art. 236 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadkach określonych 

w art. 233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do 

wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie, a w przypadkach 

określonych w art. 235 – organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia 

nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany. 

Ponieważ w skarga została złożona w sprawie, w której toczy się obecnie, przed Wójtem 

Gminy Skierniewice, postępowanie administracyjne, Wójt jest organem właściwym do 

rozpatrzenia w toku prowadzonego postępowania, skargi pani Joanny Wójcik- strony tego 

postępowania. 

Skarga była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu  

4 października 2021r.  Niniejsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję. 

Zgodnie z art. 231 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego jeżeli organ, który 

otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest do jej przekazania 

organowi właściwemu, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego. Jak wyżej zostało 

wskazane właściwym do rozpatrzenia skargi jest Wójt Gminy Skierniewice. Dlatego niniejsza 

uchwała jest uzasadniona. 

 


