UCHWAŁA NR XII.115.2019
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie pozostawienia wniosku dotyczącego „Złotowskiej Ligi Powiatowej” bez rozpoznania
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami: z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) w związku
z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46) oraz § 49a i § 49g ust. 4 Statutu Gminy Miasto Złotów –
przyjętego uchwałą nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Miasto Złotów (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 15) Rada Miejska w Złotowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie, Rada
Miejska w Złotowie, z przyczyn wskazanych w załączniku do uchwały, pozostawia wniosek dotyczący
„Złotowskiej Ligi Powiatowej” bez rozpoznania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Wojtuń
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Załącznik do uchwały Nr XII.115.2019
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie
w sprawie pozostawienia wniosku dotyczącego „Złotowskiej Ligi Powiatowej” bez rozpoznania

W dniu 15 października 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Złotowie wpłynęło podanie dotyczące
załatwienia „wewnętrznej sprawy w „Złotowskiej Lidze Powiatowej”. Podanie zostało skierowane do
Rady Miejskiej w Złotowie z uwagi na zaadresowanie na kopercie. Podanie zawiera prośbę skierowaną do
„Urzędu Miasta Złotów” o rozpatrzenie wewnętrznej sprawy dotyczącej prowadzenia „Złotowskiej Ligi
Powiatowej”. Z treści podania wynika, że zostało ono wystosowane przez „przedstawicieli klubów
Złotowskiej Ligi Powiatowej” jednak nie zostali oni podani/oznaczeni z imienia i nazwiska. Treść ww.
podania oraz koperta nie zawierają danych nadawcy/nadawców i adresu zwrotnego. Ponadto nie ma
możliwości ich zidentyfikowania.
Podanie zostało w dniu 5 grudnia 2019 r. przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Złotowie pismem znak O-RM.0004.113.2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej do
wstępnego rozpatrzenia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 r.
rozpatrzyła niniejsze podanie, uznając je za spełniające przesłanki „wniosku” zgodnie z treścią art. 234
k.p.a., „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego
zaspokajania potrzeb ludności”. Komisja stwierdziła, że sprawa dotycząca prowadzenia „Złotowskiej Ligi
Powiatowej” podejmowana w przedmiotowym wniosku nie znajduje się w kompetencjach Rady Miejskiej
w Złotowie.

W myśl przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, „Skargi i wnioski niezawierające imienia i
nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”. Komisja Skarg, Wniosków i
Petycji stwierdziła, że ww. wniosek należy uznać za anonim i należy pozostawić go bez rozpoznania z
uwagi na przywołany wyżej przepis rozporządzenia, który ustanawia pośrednio wymóg, aby wniosek
zawierał wskazanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz wskazanie adresu wnoszącego, a niedochowanie tego
wymogu sankcjonuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania z powodu uchybienia wymogom
formalnym.
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Brak oznaczenia wnioskodawcy/wnioskodawców, tzn. podania jego (ich) imienia, nazwiska
(nazwy) nie pozwala na realizację dyspozycji przepisu art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wedle którego
„jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać
wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków
spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”. W związku z powyższym nie jest możliwe
przekazanie odpowiedzi w tej sprawie wnioskodawcy oraz nie ma możliwości przekazania wniosku
innemu podmiotowi/organowi w celu jego rozpatrzenia, tzn. przekazania wg właściwości, ponieważ nie
można o tym fakcie poinformować nadawcy/nadawców. Tym samym nie jest możliwe również
zrealizowanie przepisu art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego zgodnie z którym „organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego
rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi”.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia wniosku bez
rozpoznania należy uznać za zasadne z uwagi na jego nieusuwalne braki formalne.
Zgodnie z § 49g ust. 4 Statutu Gminy Miasto Złotów ostateczną decyzję w sprawie skargi,
wniosku lub petycji podejmuje Rada Miejska w formie uchwały, która w pełni zaakceptowała stanowisko
Komisji Skarg, Petycji i Wniosków wyrażone na jej posiedzeniach w dniach 13 grudnia 2019 r.
oraz 16 grudnia 2019 r.
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