
UCHWAŁA NR V/28/19
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Budziskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm. ), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz.46) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpoznania anonimową skargę na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Budziskach z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice do poinformowania Wójta Gminy Łubnice oraz 
organu przekazującego skargę o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2018 roku wpłynęła do Rady Gminy Łubnice skarga
przekazana według właściwości rzeczowej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach
pismem znak KO.1.1411.18.2018.AS z dnia 21 listopada 2018 r. dotycząca
działalności Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach.

Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga w rozumieniu art. 227
Kodeksu postępowania administracyjnego określa rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i
wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46), wydane na podstawie art.226 Kpa.

Zgodnie z § 8 ust.1 w/w rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające
imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przepis ten ustanawia wymóg, aby skarga zawierała wskazanie imienia,
nazwiska (nazwy) oraz wskazanie m.in. adresu wnoszącego skargę, a niedochowanie
tego wymogu sankcjonuje pozostawienie skargi bez rozpoznania z powodu
uchybienia wymogom formalnym, które skarga powinna spełniać.

Oznacza to, że skutek w postaci pozostawienia skargi bez rozpoznania wynika
z mocy prawa, a rozstrzygnięcia podejmowane przez Radę Gminy w tej kwestii mogą
jedynie stwierdzić tę okoliczność.

Przedmiotowa skarga co prawda została podpisana imieniem i nazwiskiem,
jednakże nie podpisem własnoręcznym ale za pomocą komputerowego edytora
tekstów i nie zawiera żadnego adresu. Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej
sprawie przez Komisję ds. Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Łubnice nie
doprowadziło do potwierdzenia ani tożsamości osoby, której nazwisko istnieje na
skardze, ani do ustalenia jej adresu.

Z uwagi na powyższe okoliczności, zgodnie z powołanymi przepisami,
anonimową skargę należy pozostawić bez rozpoznania.
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