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WOJEWODA

ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia O ^ maja 2020 r.
K-2.431.1.10.2020.5.ML-J

Pani
Wanda Szukała - Błachuta
Przewodnicząca Rady Gminy Rewal

W załączeniu przedkładam projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej
w dniach 24 - 26 lutego 2020 r. w Radzie Gminy Rewal w zakresie sposobu przyjmowania
i załatwiania skarg oraz wniosków.

Jednocześnie przypominam o prawie do zgłoszenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń
do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia wnosi się do
Dyrektora Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego dokumentu.
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ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Szczecinie

Wydział Kontroli

Szczecin, dnia i^Smaja 2020 r.
K-2.431.1.10.2020.4.ML-J

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Przedniiot kontroli Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie
przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Nazwa i adres organu
kontrolującego

Wojewoda Zachodniopomorski,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Nazwa i adres organu
kontrolowanego

Rada Gminy Rewal, zwana dalej Radą,
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.

Osoba pełniąca funkcję
Przewodniczącego Rady
w okresie objętym
kontrolą oraz w okresie
prowadzenia kontroli

Pani Wanda Szukała-Błachuta - uchwała Nr 1/1/18 Rady Gminy Rewal
z dnia 20 listopada 2018 r.

Okres objęty kontrolą Od dnia 9 stycznia 2019 r. do dnia 21 lutego 2020 r.

Kontrolujący

Pani Sylwia Rzymska - główny specjalista w Wydziale Kontroli
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kierownik
zespołu kontrolnego;
Pani Monika Leńczuk - Janus - starszy inspektor w Wydziale Kontroli
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Nr upoważnienia Nr 14/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.

Podstawa prawna do
przeprowadzenia kontroli

Art. 258 § l pkt5 i art. 259 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., póz. 2096).

Kryteria prowadzenia
kontroli legalność, rzetelność

Termin kontroli 24 - 26 lutego 2020 r.

Podstawa prawna
Art. 223 § l Kpa: Organy państwowe, organy samorzqdti terytorialnego
/ inne organy smnorzqdowe oraz organy organizacji społecznych
- rozpatnijq oraz załat\viajq skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.

Ustalenia kontroli:

Zakres działania i zadania Rady w okresie objętym kontrolą określał Statut Gminy Rewal wprowadzony
uchwałą Nr XVII/106/20 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2020 r. Zapisy ww. Statutu uwzględniały
uregulowania odnoszące się do zasad i trybu działania komisji skarg, wniosków i petycji, do czego
zobowiązuje art. l8b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz.
506). Przed wprowadzeniem w życie ww. uchwały obowiązywała uchwała Nr XIII/70/07 z dnia 27 lipca
2007 r.
Infonnacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona
została w Biuletynie Infonnacji Publicznej oraz w budynku Urzędu, będącego jednocześnie siedzibą Rady,
co spełnia w}/mogi określone w art. 253 § 4 Kpa. Przewodnicząca i dwóch wiceprzewodniczących Rady
przyjmowali obywateli we wskazanym zakresie w każdy czwartek w godzinach 14.00 - 16.00. Czas pracy
Urzędu w wymienionym dniu był następujący: 7.30 - 15.30. Przedmiotowe ustalenia odpowiadały treści
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art. 253 § 3 Kpa, zgodnie z któiym „dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb hidnosci,
przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach
pracy .

W rejestrze skarg i wniosków prowadzonym dla organu stanowiącego i kontrolnego Gminy w okresie
kontrolowanym odnotowano 14 skarg, z czego:

w2019 r. - 10 skarg, w tym 4 przekazano do właściwych organów w sprawie;
w 2020 r. (do 21 lutego) - 4 skargi.

Wpływu wniosków nie odnotowano.

(dowód: akta kontroli, str. 12-14 )
W toku kontroli analizie poddano wszystkie w^?żej wymienione sprawy, któtych sygnatury ujęte zostały
w poniższej Tabeli.

Lp. Znak sprawy Lp. Znak sprawy
2019 r.

l. 1/2019 6. RG.1510.6.2019.W.Sz.-B.
2. 2/2019 7. RG.1510.7.2019.W.Sz.-B.
3. RG.1510.3.2019.W.SZ.-B. 8. RG.0005.106.2019.W.Sz.-B.
4. 4/2019 9. RG.1510.9.20I9.W.Sz.B.
5. RG.1510.5.2019.W.Sz.-B. 10 RG.1510.10.2019.W.SZ.-B.

2020 r.
11. 1/2020 13. 3/2020
12. RG.1510.9.2019.W.SZ.-B. 14. 4/2020

W w}'-niku analizy udostępnionej w trakcie kontroli dokumentacji ustalono, iż:
- 7 skarg podlegało rozpatrzeniu przez Radę (póz. 3, 5,6, 8-10i 14 w Tabeli);

4 skargi przekazane zostały do organów wlascivk'ych w sprawie w myśl art. 231 Kpa (póz. 1,2, 4,7
w Tabeli);
3 sprawy na dzień kontroli były w toku rozpatrywania (póz. 11, 12, 13 w Tabeli).

Nie wniesiono uwag do sposobu załatwienia 2 skarg (póz. 4 i 7 w ww. Tabeli) oraz do 3 spraw będących
na dzień kontroli w toku rozpatrywania.

Niemniej jednak, zwrócono uwagę, iż:
- w dwóch przypadkach (póz. 3 i 6 w Tabeli) odpowiedzi na skargi wystosowane zostały do

skarżących po terminie określonym w art. 237 § l Kpa. W toku czynności kontrolnych nie
przedłożono pism wskazujących, że organ, w myśl art. 36 Kpa, \vyznaczył nowy termin
załatwienia ww. skarg;
przedłużenie terminu załatwienia skargi (póz. 9 w ww. Tabeli) nastąpiło po upływie miesiąca, co
stanowiło naruszenie dyspozycji art. 237 § l w związku art. 36 Kpa;
skarga (póz. 8 w ww. Tabeli) pomimo upły\vu ustawowych terminów na dzień kontroli nie została
rozpatrzona przez Radę;
w przypadku skargi (póz. 10 ww. Tabeli) Przewodniczący Rady poinformował skarżącego
o podtrzymaniu uprzednio zajętego stanowiska (wyrażonego w uchwale nr XII/79/19 z dnia
26.09.2019 r.), jednakże analiza przedstawionych do kontroli dokumentów wskazuje brak
przesłanek do przyjętego przez podmiot kontrolowany sposobu rozstrzygnięcia skargi w oparciu
o art. 239 Kpa;
w przypadkach uznania skargi za bezzasadną, organ nie przedstawił skarżącemu uzasadnienia
prawnego (póz. 3, 5, 6, 9w Tabeli) i faktycznego (póz. 3, 6, 9 w ww Tabeli) podjętego
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rozstrzygnięcia, a w przypadku skargi z póz. 3 - dodatkowo nie pouczył skarżącego o treści ai-t.
239 Kpa;
skarga (póz. l w ww. Tabeli) została przekazana do załatwienia organowi wykonawczemu Gminy
Rewal z naruszeniem terminu, o którym mówi art. 231 Kpa;

- pismo (póz. 14 w Tabeli) noszące znamiona skargi na działalność Wójta zostało błędnie
zakwalifikowane przez podmot kontrolowany;
w przedłożonych do kontroli aktach spraw brak było adnotacji o wystosowaniu, w myśl art. 226 a
Kpa do skarżących infonnacji, o których mowa w art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia 2016/679 ;
nadane przez podmiot sygnatury akt nie były zgodne z rozporządzeniem w sprawie instmkcji
kancelaryjnej .

Szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości ujęty został w części: Zakres, przyczyny i skutki
stwierdzonych nieprawidłowości.

Osoba udzielająca
wyjaśnień w trakcie
kontroli

Wyjaśnień pismem z dnia 5 marca 2020 r. (znak: RG.0005.25.2020.WSz.-
B) udzieliła Przewodnicząca Rady.

(dowód: akta kontroli, str. 17-24 )
Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów stwierdzono następujące nieprawidłowości:
odpowiedzi na skargi (póz. 3 i 6 w Tabeli) zostały wystosowane do skarżących po terminie
określonym w art. 237 § l Kpa. W toku czynności kontrolnych nie przedłożono pism
wskazujących, że organ w myśl art. 36 Kpa, wyznaczył nowy termin załatwienia ww. skarg;

(dowód: akta kontroli, str. 21, 27-38, 42-48)
Pismem z dnia 5 marca 2020 r. Przewodniczący Rady poinformował, że:

• w przypadku sprawy ujętej w póz. 3 w Tabeli:
Skarga wpłynęła 24.07.2019r., dnia 07.08.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków f Petycji wypracowała opinię
i projekt nchwaly, którą Rada Gminy podjęła 26.08.20]9 r. Skarżąca otrzymała po komisji treść opiiw, tj.
07.08.2019 r., a 29.08.2019 r. do skarżącej wysiano treść uchwaty z uzasadnieniem.

w przypadku sprawy ujętej w póz. 6 w Tabeli:
Skarga, która wplynęia do Rady Gminy \v dniu 19.08. 2019 r. na działalność Kierownika GOPS w Rewalu,
została w tym dnhi przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 29.08.2019r. komisja
rozpatrzyła skargę i wypracowała opinię, uznając skargę za bezzasadną. Przygotowano projekt uch\vały
na najbliższą sesję. Po posiedzeniu komisji, w tym samym dniu od skarżącego wpłynął zalqcznik do skargi.
Dnia 17.09.2019 r. wpłynęła nowa skarga w tej samej sprawie. W między czasie wpływały e-maile do
bitira rady od skcirzqcego, wysyłał pisma do Wojewody oraz SKO. Najbliższa Sesja Rady Gminy
zaplanowana była na dzień 26.09.2019 r. i w tym dniu Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie
rozpatrzenia skargi, uznając Jq za bezzasadnej: W dnw 30.09.2019 r. skarżący otrzyma! treść uchwały
z uzasadnieniem i informacją o sposobie załatwienia sprawy.

(dowód: akta kontroli, str. l 7-18)
Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, w ocenie zespołu kontrolnego, przekazanie skarżącej „po komisji
treści opinii" nie stanowi załatwienia skargi w rozumieniu art. 238 § l Kpa, zgodnie z którym:

' Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oclirony osób fizycziiych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrokcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 póz. 67).
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Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi,
wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska
; stano-wiska shiżbo-wego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone
zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.
Podkreślić należy, że opinia komisji nie jest stanowiskiem organu, co znajduje swój wyraz w § 107 Statutu
Gminy Rewal: Komisja Skarg rozpatruje przekazane jej przez Przewodniczącego Rady skargi, wnioski
;' petycje •wpływające od mieszkańców Gminy i innych podmiotów działających na terenie Gminy.
Rozstrzygnięcia maj q formę opinii, wniosku lub stanowiska i scf przedkladane Radzie Gminy, która winna
rozpatrzyć sprawę na najbliższej sesji.
Zgodnie z przedstawionymi do kontroli aktami sprawy stwierdzono, że zawiadomienie o sposobie
załatwienia skarg w myśl przywołanego art. 237 Kpa, Rada Gminy jako organ stanowiący wystosowała:

5 dni po ten-ninie, w przypadku skargi ujętej w póz. 3 Tabeli;
11 dni po terminie, w przypadku skargi ujętej w póz. 6 Tabeli.

Mając powyższe na uwadze podkreślenia wymaga fakt, iż organ administracji publicznej w myśl art. 12
Kpa powinien działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami
prowadzącymi do jej załatwienia. Tym samym ustawowym obowiązkiem organu jest załatwienie sprawy
bez zbędnej zwłoki, w myśl art. 237 § l Kpa. W sytuacji braku możliwości załatwienia sprawy w terminie
określonym w w\v. artykule zobowiązany jest wskazać termin, do którego strona może oczekiwać na
ostateczne rozpatrzenie sprawy, w myśl art. 36 Kpa.

Na przypomnienie zasługuje fakt, że w związku z niedochowywaniem ustawowych tenninów na
załatv/ianie skarg (w okresie od 8 czei-wca 2015 r. do 18 stycznia 2019 r.), w dniu 9 kwietnia 2019r.
Wojewoda Zachodniopomorski zalecił Radzie Gminy Rewal zalalM'iac skargi bez zbędnej zwłoki,
najpóźniej w ciągu miesiąca, zaś w przypadku braku możliwości dotrzymania \vw. termiim wynikajqcego
z treści art. 237 § l Kpa, przed jego uply\vem, wskazywać nowq datę zakończenia poslępowcmia
skargowego, zgodnie z dyspozycją art. 36 Kpa.
Do tych zaleceń odniósł się Przewodniczący Rady Gminy w piśmie z dnia 5 czerwca 2019 r., w którym
poinformował Wojewodę Zachodniopomorskiego, że Rada Gminy w Rewalu dołoży wszelkich starań, aby
procedura ~w postępowaniu skargowo-wnioskowym przebiegała zgodnie z obowiqziijqcymi w tym zakresie
przepisami.
Ponadto, w wyniku nierozpatrzenia skargi (póz. 6 w Tabeli) w ustawowym tei-minie, ponownieprzypomniał Radzie Gminy Rewal w dniu 21 października 2019 r o konieczności stosowania
określonych w przepisach prawa reguł, Woiewoda Zachodniopomorski.

Stosownie do powyższego, wskazać należy, iż powtarzające się
kontrolowany prowadzić może do podjęcia działań nadzorczych.

(dowód: akta kontroli, str. 53-55)
naruszenie prawa przez organ

- przedłużenie terminu załatwienia skargi (póz. 9 w vvw. Tabeli) nastąpiło po upływie miesiąca, co
stanowiło naruszenie dyspozycji art. 237 § l w związku art. 36 Kpa;

(dowód: aktakoiłtroli, str. 62-63)

3 Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 kwietnia 2019 r. (znak K-2.431.1.3.2019.6.TP), zawiera zalecenia sformułowane w wyniku
kontroli (w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów Kpa, w okresie od dnia
8 czerwca 2015r. do dnia 18 stycznia 2019 r.), która przeprowadzona została w terminie 21-23 stycznia 2019 r. Pismem z dnia
5 czerwca 2019 r. (znak: ORA.1510.WP-1.2019.WB) Przewodniczący Rady poinfonnował o sposobie realizacji zaleceń.
(dowód: akta kontroli, str. 49-54)
4 Pismo znak: P-1.4130.949.2019.AB wystosowane do Rady Gminy Rewal w związku ze skargą złożoną na bezczynność organu
do Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 23 września 2019 r.
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Pismem z dnia 5 marca 2020 r. Przewodnicząca Rady wyjaśniła, iż: skarga (...) wpłynęła w dniu
25.09.2019 r., dnia 26.09.2019 r. została przekazana Przewodniczqcemii Komisji Skarg, Wniosków
; Petycji. Dnia 30.09.20]9 r. Komisja rozpatrzyła skargę, wysłuchała wyjaśnień, a następnie wypracowała
opinię, że skarga jest bezzasadna. W dniu 03.10.2019r. do skarżących wysiana została informacja, że na
najbliższej sesji zostanie podjęta uchwala H' sprawie skargi. Z uwagi na fakt, że od 18.10 - 10.11.2019r.
przebywałam na leczeniu sanatoryjnym, upoważnionym do przygotowania i prowadzenia sesji był
Wiceprzewodniczący i przez przypadek projekt uchwały w sprawie skargi nie został wprowadzony do
porządku obrad następnej sesji. 29.10.2019 r. wysłałam skarżącym zawiadomienie o nierozpatrzenhi
skargi w ustawowym terminie i wyznaczeniem nowego terminu do 30.11.2019 r. Sesja Rady Gminy odbyta
się 28 listopada 2019 r. i skarzqcy otrzymali treść uchwały. "

(dowód: akta kontroli, str. 18)
Ustawowyin obowiązkiem organu jest załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki w myśl art. 237 § l Kpa.
W sytuacji braku możliwości załatwienia sprawy w ten-ninie określonym w ww. artykule, orgaii
zobowiązany jest wskazać termin, do którego strona może oczekiwać na ostateczne rozpatrzenie sprawy,
w myśl art. 36 § l Kpa: O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji
publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin
załawienia sprawy.

skarga ujęta w póz. 8 w Tabeli pomimo upływu ustawowego terminu, na dzień kontroli nie została
rozpatrzona przez Radę;

Do Rady Gminy wpłynęła skarga z dnia 16 sierpnia 2019 r. (póz. 6 w Tabeli) na działania kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W dniu 26 września 2019 r. organ podjął uchwałę Nr
XII/79/19 uznając skargę za bezzasadną. W dniu 16 września 2019 r. drogą mailową wpłynęła kolejna
skarga (póz. 8 w Tabeli) od tego samego skarżącego na działanie kierownika GOPS, która została
jednocześnie przekazana do Rady Gminy w diiiu 23 września 2019 r. za pośrednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego. W przedstawionych do kontroli aktach, postępowanie w sprawie załatwienia
skargi z dnia 16 września 2019 r. (tożsamej ze skargą z 23 września 2019 r.) kończy się pismem (znak:
RG.0005.106.2019.W.Sz.-B) z dnia 25 września 2019 r., podpisanym przez Przewodniczącego Rady
Gminy i przekazującym skargę do rozpatrzenia Przewodniczącemu Koinisji Skarg, Wniosków i Petycji.

(dowód: akta kontroli, str. 39-42, 46-50)
Pismem z dnia 5 marca 2020 r. Przewodniczący Rady poinformował, że: „Trzy skargi5 złożone za
pośrednictwem pełnonwcnika dotyczą tej samej sprawy, wszystkie dotyczą działania kierownika GOPS
w Rewalu. Skarga z 16.09.2019 r. i 23.09.2019 r. nie była przedmiotem oddzielnego posiedzenia Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, dotyczyła tej samej sprcm'y, nie wnosiła nic nowego. Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji na wspólnym posiedzeniu przed sesją u' uzasadnieniu uchwały, uzupełnił
jedynie informacje przy procedowaniit ucfnvaty, by komisje mogty wypracować stanowiska. "

(dowód: akta kontroli, str. l 7)
W powyższej sprawie do Rady Gminy Rewal wystąpił Wojewoda Zachodniopomorski pismem (znak:
P-1.4130.1080.2019.AB) z dnia 2 grudnia 2019 r., informując że: ,.Y...^ Szczególowa analiza przesianych
przez Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczącego informacji i doktimentów prowadzi do wniosku, że
skargi Pana (...) z dnia 16 sierpnia 2019 r. oraz 16 września 2019 r., wprawdzie odnoszą się do dzialań
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu i dotyczq tego samego podopiecznego
Ośrodka, brak było jednak podstaw' do tego, by dnigq z wymienionych skarg uznać za ponowienie skargi
bez wskazania nowych okoliczności. W piśmie z dmą 16 września 2019 r. skarżący podnosi bowiem
okoliczność nierozpatrzema wystosowanego do Kierownika GOPS w Rewalu wniosku z dnia 16 sierpnia
2019 r. Oczywiste jest - z uwagi na chronologię zdarzeń - że zarzut ten nie jest tożsamy z zarziitami
sformtdowanymi \v piśmie z dnia 16 sierpnia 2019 r. W konsehvencji me ziściły się przesłanki

5 Skargi z dnia: 16 sierpnia 2019 r. (póz. 6 w Tabeli), 16 września 2019 r. (póz. 8 w Tabeli), 23 września 2019 r. (tożsama ze
skargą z 16 września 201 9 r., tj. ujętą w póz. 8 w Tabeli).
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uzasadniające skorzystanie z uprawmenia określonego H' art. 239 § l Kpa (...)."
Tym samym, Wojewoda Zachodniopomorski ponownie zwrócił uwagę na ciążącym na Radzie
obowiązku działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. rzetelnej weryfikacji
kierowanych do Rady skarg oraz wniosków i załatwiania ich w trybie i na zasadach określonych
w Kpa.

(dowód: akta kontroli, str. 51)Podkreślić należy, że Rada Gminy Rewal do dnia przeprowadzenia kontroli nie rozpatrzyła skargi
z dnia 16 września 2019 r. (póz. 8 w Tabeli), podtrz}7mując swoje stanowisko w tej sprawie wyrażone
w złożonych na dzień kontroli wyjaśnieniach - pomimo wyraźnych wskazań organu nadzorczego z dnia
2 grudnia 2019 r. dotyczących błędnej formy rozpatrzenia tej konkretnie sprawy. Powyższe uznać należy
za pomarzą] ące się naruszanie prawa.

w przypadku skargi (póz. 10 ww. Tabeli) Przewodniczący Rady poinformował skarżącego
o podtrzymaniu uprzednio zajętego stanowiska, wyrażonego w uchwale nr XII/79/19 z dnia
26 września 2019 r., jednakże analiza przedstawionych do kontroli dokumentów wskazuje brak
przesłanek do przyjętego przez podmiot kontrolowany sposobu rozstrzygnięcia skargi w oparciu
o art. 239 Kpa.

(dowód: akta kontroli, str. 67-70)W dniu 7 października 2019 r. do Rady Gminy wpłynęła skarga na działania kierownika GOPS (póz. 10
w Tabeli). W złożonych w trakcie kontroli wyjaśnieniach. Przewodnicząca Rady poinfonnowała, że: (...)
Natomiast skarga z dnia 7 października, mimo że dotyczyła nadal tej samej sprawy została w dniu
10.10,2019 r. przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 31.10.2019 r., Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji, na posiedzeniu wyjaśniającym odroczyła sprawę do 7 listopada 2019 r., zawiadamiając
skarżącego o nierozpatrzeniu skargi w ustawowym terminie ze względu na obszerny materiał dowodowy
i potrzebę przeprowadzenia dalszych czynności wyjaśniających. Dnia 07.11.20]9 r. odbylo się kolejne
posiedzenie Komisji i wypracowano opinie podtrzymująca podjętej wcześniej uchwały. Skarżący otrzyma!
dnia 15 listopada 2019 r. treść opinii, nie było uchwały, bo sprawa dotyczyła tego samego (art. 239 kpa). "

(dowód: akta kontroli, str. 18)Na podstawie analizy przedstawionych do kontroli akt wskazać należy, iż pomimo że przedmiot skargi
z dnia 7 października 2019 r. odnosi się do działań Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rewalu, podobnie jak w skargach z dnia 16 sierpnia 2019 r. (póz. 6 w Tabeli) i 16 września 2019 r. (póz.
8 w Tabeli), to wnoszący skargę wskazuje w niej nowe okoliczności dotyczące stron postępowania.
Zdaniem kontrolujących, w tym przypadku nie ziściły się więc przesłanki uzasadniające skorzystanie
z uprawnienia określonego wart. 239 § l Kpa, tym samym brak było podstaw do tego, by skargę z dnia 7
października 2019 r. (póz. 10 w Tabeli) uznać za ponowienie skargi bez wskazania nowych okoliczności.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Gminy winna rozpatrzyć skargę, zaś swoje stanowisko przedstawić
w fonnie uchwały i zawiadomić o podjętym rozstrzygnięciu skarżącego w tenninie określonym w art. 237
Kpa, przy czym zawiadomienie to powinno zawierać wszystkie elementy określone w art. 238 § l Kpa.

(dowód: akta kontroli, str. 43-44, 56, 67-68)Ponadto, odnosząc się do zastosowanej formy podtrzymania stanowiska przez Przewodniczącego Rady
wskazać należy, iż nie wyczerpuje ona wymogu wynikającego z art. 239 Kpa, w myśl którego:
VT przypadku, gdy skarga, u' wymku je/ rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazama nowych okoliczności - organ
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją
w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
W postępowaniu skargowym dotyczącym skargi z dnia 7 października 2019 r., podtrzymanie uprzednio
przyjętego stanowiska (wyrażonego w formie uchwały z dnia 26 września 2019 r.), nastąpiło poprzez
przekazanie skarżącemu przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii komisji wskazującej na takie
rozstrzygnięcie, co nie wyczerpuje wymogu wynikającego z art. 239 Kpa, gdyż na podstawie przepisów
Kpa właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ stanowiący Gminy, tj. Rada Gminy. Podkreślić należy,
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że ani Przewodniczący Rady Gminy, ani komisja rady nie są organami gminy w rozumieniu przepisów
Kpa i ustawy o samorządzie gminnym .

w przypadkach uznania skargi za bezzasadną, organ nie przedstawił skarżącemu uzasadnienia
prawnego (póz. 3, 5, 6, 9 w Tabeli) i faktycznego (póz. 3, 6, 9 w w\v Tabeli) podjętego
rozstrzygnięcia, a w przypadku skargi z póz. 3 - dodatkowo nie pouczył skarżącego o treści
ai-t. 239 Kpa;

(dowód: akta. kontroli, str. 36-41, 53-55, 64-66)
Zgodnie z art. 238 Kpa: Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie
orgaiw, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do zala/.wiema skargi (...).
Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.
Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązek umieszczania w odpowiedzi na skargę uzasadnienia prawnego
i faktycznego w przypadku uznania skargi za bezzasadną jest obligatoryjnym elementem zawiadomienia.
Dodatkowo należy zauważyć, iż uzasadnienie prawne powinno polegać na wyjaśnieniu podstawy prawnej
odmownego załatwienia skargi wraz z przytoczeniem konkretnych przepisów prawa. Uzasadnienie
faktyczne, winno natomiast wskazywać w szczególności fakty, które organ uznał za udowodnione, dowody
na których się oparł oraz prz^rcz}/ny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy
dowodowej.

skarga ujęta w póz. ł w Tabeli została przekazana do załatwienia organowi wykonawczemu Gminy
Rewal z naruszeniem terminu, o którym mówi art. 231 Kpa;

(dowód: akta kontroli, str. 12, 25-26)
Skarga, która wpłynęła do Rady Gminy Rewal w dniu 7 stycznia 2019 r., została przekazana do organu
właściwego w sprawie, tj. do Wójta Gminy Rewal, w dniu 24 stycznia 2019 r., czyli 10 dni po ustawowym
temiinie. Podkreślić należy, że Rada uznając w toku postępowania skargowego, iż zakres skargi dotyczył
wydanej przez Wójta Gmiiiiy Rewal decyzji administrac};jnej, winna przekazać ją niezwłocznie, nie później
niż w terminie 7 dni organowi właściwemu w myśl art. 236 Kpa, zawiadamiając jednocześnie o tym
skarżącego albo wskazać mu właściwy organ zgodnie z art. 23 l Kpa.

- pismo (póz. 14 w Tabeli) noszące znamiona skargi na działalność Wójta zostało błędnie
zakwalifikowane przez podmot kontrolowany;

Przedmiot pisma z dnia 7 listopada 2019 r. dotyczył działalności Wójta, wobec czego w myśl art. 229 pkt.
3 Kpa, organem właściwym do podjęcia stosownych działań była Rada Gminy, co znalazło
odzwierciedlenie w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2019 r. (znak: P-
1.4130.łl6.2020.AB).

(dowód: akta kontroli, str. 18, 71- 76)

w przedłożonych do kontroli aktach spraw brak było adnotacji o wystosowaniu do skarżących
informacji, o których mowa w art. 13 ust. ł i 2 rozporządzenia 2016/679.

Zgodnie z art. 226a Kpa: Organy właściwe u' sprawach skarg i wniosków przekazują informacje, o których
mowa w art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia 2016/679, skarżącemu hib wnioskodawcy przy pierwszej
czynności skierowanej do tych osób.
Pismem z dnia 5 marca 2020 r. Przewodniczący Rady poinformował, że: ww. informacje: „(...) nie byty
dotqd przekazywane, nie uwzględniono w trybie postępowania ".

- analiza zweryfikowanych akt -wykazała, że przy rejestracji oraz kompletowaniu, wytwarzana^

I

6 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. póz. 713)
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i przechowywaniu niezbędnej dokumentacji dotyczącej skarg nie są stosowane zasady określone
w Rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, które to zasady mają za zadanie ułatwienie
kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw.

Pismem z dnia 5 marca 2020 r. Przewodniczący Rady poinformował, że: „ Pracownik Biura Rady zostanie
pouczony, jak stosować procedury przy rejestracji oraz kompletów anhi, wy^'w-zamu i przechowywaniu
niezbędnej dokumentacji dotyczącej skarg oraz wniosków, tak by w przyszłości zilaPA'ic kontrolę przebiegu
; terminów zalanviania wpływających spraw. Poza tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zostanie
przeszkolona, miisi dopracować tryb postępowania, by skargi były rozpatrywane i załatwiane zgodnie
żart. 226a, 231, 237, 238, 239 Kpa. "

W ocenie zespołu kontrolującego stwierdzone nieprawidłowości w sposobie zatahviania skarg przez
podmiot kontrolowany, wynikają z braku rzetelności przy weryfikowaniu kierowanych do Rady
spraw. Wyniki kontroli jednoznacznie wskazują na brak podejmowania skutecznych i adekwatnych
działań ze strony Rady Gminy na rzecz wyeliminowania nieprawidłowości wskazywanych pismami
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października i 2 grudnia 2019 r. oraz potwierdzonych
wynikiem kontroli przeprowadzonej w 2019 r. Podkreślenia wymaga fakt, że organ administracji
publicznej, który jest wybierany w wyborach powszechnych, zobowiązany jest kierować się w toku
prowadzonych postępowań przede wszystkim zasadą praworządności (art. 7 Kpa) oraz zasadą
pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (art. 8 § l Kpa). Skutkiem stosowanej,
powtarzalnej i niezgodnej z obowiązującymi przepisami praktyki postępowania bez zachowania
obowiązujących przepisów prawa, jest naruszanie fundamentalnych zasad funkcjonowania organu
administracji publicznej.

Ocena
Mając na względzie powyższe ustalenia, które jednoznacznie wykazują
powtarzalność naruszeń prawa, działalność podmiotu kontrolowanego
w ww. obszarze oceniono NEGA TYWNIE.

Książka kontroli Nr 2/2020

POUCZENIE
Kontrolowanemu przysługiye prawo do:

- zgłoszenia, do Dyrektora Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym
projekcie wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu;
wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, przed upływem terminu na zgłoszenie
zastrzeżeń, wniosku o przedłużenie terminu ich wniesienia.

PODPISY
KONTROLERZY KIEROWNIK KOMÓRKI DS. KONTROLI

GŁÓWNY;

mgr^ylitfa Rzymska

LOJALISTA
Kontro;)w;

STARZY INSPECTOR
w Wydzi^Kontroli

mgr MońkĄ I^ńczuk-Janus

mgr Marta ZawrsiW.
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