
UCHWAŁA NR XXXIII/261/22 
RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie pozostawienia pisma bez rozpoznania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w zw. 
z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Gminy 
Kamiennik uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią pisma Pana 
H.P. z dnia 10 maja 2022 roku, Rada Gminy 
Kamiennik pozostawia pismo bez rozpoznania. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady 
Gminy do przesłania Panu H.P. niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kliś 
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Uzasadnienie 

W dniu 10.05.2022 roku do biura Rady Gminy Kamiennik wpłynęło pismo Pana H.P. skierowane do Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące nieudzielenia pełnej odpowiedzi na pismo złożone w dniu 05.04.2022 r. 

Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 11.05.2022 r. przekazał pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Kamiennik. 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w dniu 01.06.2022 roku, na które zaproszony został 
Pan H.P. 

Po zapoznaniu się z treścią pism i wysłuchaniu wyjaśnień wnoszącego pismo, Komisja stwierdza, że pismo jest 
niewłaściwie adresowane. Jeżeli Komisja miałaby traktować pismo jako wniosek dotyczący planu 
zagospodarowania przestrzennego to sprawa została rozstrzygnięta uchwałą z dnia 23.02.2022 r. i Komisja 
nie posiada przesłanek prawnych do rozpatrywania tej kwestii. Jeśli zaś, pismo jest formą skargi na działania 
organów gminy bądź naruszenia dobrego imienia, to wraz z brakującą w ocenie Komisji dokumentacją Pan H. 
P. powinien wskazać imiennie na jakie czynności i kogo miałaby ona dotyczyć. 

Wyżej wymienione wątpliwości zostały zawarte w protokole nr 4/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków 
i Petycji, który dołączono do pisma z dnia 02.06.2022 r. skierowanego do Pana H.P. z prośbą o ustosunkowanie 
się w terminie 7 dni od otrzymania do kwestii przedstawionych w protokole w przeciwnym razie pismo 
pozostawi się bez rozpatrzenia. 

Ponieważ w wyznaczonym terminie Pan H.P. nie ustosunkował się do kwestii poruszonych w protokole, 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozostawia pismo z dnia 10.05.2022 r. bez rozpoznania. 

Uchwała oraz jej uzasadnienie zostały zanonimizowane w zakresie imienia i nazwiska osoby skarżącej ze 
względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 
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