
UCHWAŁA  Nr XL/213/17 

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Rada Gminy Tułowice po rozpatrzeniu skargi Pani M. B. z dnia 14 lipca 2017 r. na bezczynność Wójta Gminy 

Tułowice w sprawie braku odpowiedzi na kierowane pisma stwierdza: 

1) zasadność skargi w zakresie braku odpowiedzi na pismo z dnia 17 października 2016 r; 

2) w pozostałym zakresie skargę uznaje za bezzasadną. 

§ 2.  

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do przesłania skarżącej odpisu 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin  
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Załącznik 

do uchwały nr XL/213/17 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 28 września 2017 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 17 października 2016 r. M. B. złożyła osobiście w Urzędzie Gminy Tułowice dwa pisma, w których 

cyt. „wnosi skargę” na swojego sąsiada F. H. Pisma nie zostały przekazane przez skarżącą bezpośrednio Wójtowi, a 

pracownikowi Urzędu Gminy Tułowice. Fakt przekazania „skarg” pracownikowi urzędu, co zostało potwierdzone 

pieczęcią urzędową oraz nieczytelnymi podpisami osoby przyjmującej dokument należy uznać za doręczenie pisma 

adresatowi czyli Wójtowi Gminy Tułowice. Powyższych pism nie należy rozpatrywać jako skargi w rozumieniu 

kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z doktryną prawa administracyjnego skarga powinna 

odpowiadać łącznie następującym przesłankom: nie mieć cech środka prawnego uregulowanego w KPA lub innych 

procedurach oraz zawierać zarzut wadliwej działalności organu lub jego pracownika. Skarga na bezprawne lub 

uciążliwe działanie sąsiada wykazująca cechy konfliktu sąsiedzkiego nie powinna być rozpatrywana przez 

przedstawicieli organów samorządowych. Niemniej jednak M.B. powinna otrzymać w tej sprawie pisemną 

odpowiedź. Jak wynika z wyjaśnień Wójta Gminy Tułowice w dniu 5 września 2016 roku czyli blisko miesiąc przed 

złożeniem wyżej opisanych „skarg” przyjął w Urzędzie Gminy Tułowice A. H., który uprzedził go o istniejącym 

konflikcie sąsiedzkim między rodziną H. a B. Na tej podstawie można było założyć, iż pisma M. B. zostały 

pozostawione bez rozpatrzenia, co zdaniem Komisji Rewizyjnej było niewłaściwym postępowaniem i w tym zakresie 

należy uznać zasadność skargi.  

W związku z brakiem odpowiedzi na „skargi” sąsiedzkie, w dniu 10 stycznia 2017 r. M. B. złożyła kolejne 

pismo adresowane do Wójta Gminy Tułowice.  

W przedmiotowym piśmie wnioskuje o podjęcie przez Wójta interwencji w następujących sprawach: 

nielegalnego pobierania wody; wylewania nieczystości do przydomowego rowu; podejrzenie spalania odpadów 

komunalnych (karta 4). Do pism skarżąca dołącza dokumentację fotograficzną (karta 5-6). W dniu 16 stycznia 2017 

r. zostało sporządzone pismo RLiOS.604.4.2017.AF adresowane do M. B. , które zostało zatytułowane 

„Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku”. Pismo zostało sporządzone na podstawie art. 244 i 247 k.p.a w 

związku z art. 237 § 1 k.p.a. i art. 238 § 1 k.p.a. (karta 7 ) Należy przyznać rację skarżącej, iż rzeczone pismo nie 

wskazuje na sposób załatwienia sprawy, co uwzględniła w skardze do Wojewody Opolskiego. Jak wynika z 

cytowanego powyżej art. 238 k.p.a 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 i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. W przekazanym M. B. zawiadomieniu 

dopiero w końcowej części uzasadnienia zostaje zamieszczona informacja „ odnośnie sposobu załatwienia wniosku, 

informuję, iż na jego skutek podjęte zostały w niniejszej sprawie czynności wyjaśniające. Odebrane także zostały 

wyjaśnienia od Pana H. Weryfikacja wszystkich zebranych danych musi jednak poczekać z powodu konieczności 

zgromadzenia całej dokumentacji” . Reasumując, nie można nazwać „zawiadomieniem o sposobie załatwienia 

skargi” pisma, z którego wynika, że czynności wszczęte z wniosku strony nadal trwają, jednakże nie można też w 

tym zakresie zarzucać bezczynności.  

Brak udzielania wyczerpującej odpowiedzi M.B. przez Wójta Gminy Tułowice nie oznacza, iż w sprawie tej 

Wójt pozostał bierny. Potwierdzeniem tego jest dowód z dokumentu w postaci notatki służbowej pracownika ZGKiM 

w Tułowicach, z kontroli wykonanej w domu zajmowanym przez F.H.z dnia 11 stycznia 2017 r. (karta 30). Należy 

zwrócić uwagę, iż została sporządzona następnego dnia po złożeniu przez M. B. ponaglenia w załatwieniu sprawy. 

Opisana notatka powstała w wyniku zleconej kontroli przez Wójta, ZGKiM w Tułowicach.  

W dniu 19 czerwca 2017 r. M. B. ponownie złożyła w Urzędzie Gminy Tułowice pismo do Wójta Gminy 

Tułowice. Wnioskuje w nim o interwencję w sprawie sąsiadów tj. A. H., z którym rodzina B. dzieli budynek 

dwurodzinny oraz jego ojca F. H., który zajmuje posesję obok. Interwencja dotyczy kompostownika znajdującego 

się na działce F. H. w odległości ok. 2,5 m od ogrodu skarżącej. W dniu 7 lipca 2017 r. zostało sporządzone 

zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku l.dz. RO.1431.21.2017 adresowane do M. B. W powyższym 

zawiadomieniu Wójt Andrzej Wesołowski poinformował wnioskodawczynię o swoich kompetencjach wynikających 

przede wszystkim z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wyjaśnia również, iż nie 

może ingerować w sprawy sporów sąsiedzkich, czy też innych o charakterze prywatnym. Ponadto w sposób 

wyczerpujący podpowiada M. B. po jakie rozwiązania może sięgnąć, wskazując odpowiednie podstawy prawne. 

Poucza również o prawie wniesienia przez nią skargi na sposób załatwienia wniosku.  
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W dniu 17 lipca 2017 r. do Wojewody Opolskiego wpłynęło pismo M. B., które zostało sporządzone w dniu 

14 lipca 2017 r. W piśmie zarzuca bierne zachowanie Wójta Gminy Tułowice oraz brak wsparcia z jego strony w 

załatwieniu problemu z sąsiadami opisując powyższy stan faktyczny. Wojewoda Opolski uznał pismo M. B. jako 

skargę na działalność Wójta Gminy Tułowice i przekazał ją zgodnie z właściwością do rozpatrzenia Radzie Gminy 

Tułowice. 

Podczas prowadzonego postępowania skargowego Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia w Urzędzie 

Gminy Tułowice, w trakcie których wysłuchano M. B. oraz przyjęto ustne wyjaśnienia Wójta Gminy Tułowice Pana 

Andrzeja Wesołowskiego. Przeprowadzono wizję lokalną w S. przy ul. O. Zwrócono się również do Wójta Gminy 

Tułowice o przeprowadzenie przez ZGKiM w Tułowicach w trybie art. 7 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328, 

ze zmian.) kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy 

punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów oraz sprawdzenia ilości i 

jakości ścieków wprowadzanych do sieci przez F. H. Wynik kontroli został przekazany zgodnie z właściwością 

rzeczową Komendzie Miejskiej Policji w Opolu celem przeprowadzenia stosownego postępowania sprawdzającego 

w stosunku do F. H.  

Wobec powyższego w stosunku do pozostałych zarzutów skarżącej uznać należy, iż nie są one zasadne. W 

tym zakresie na wniosek skarżącej podejmowane były w terminie czynności, w tym była ona informowana o sposobie 

załatwienia sprawy. Jak wynika bowiem z analizy zebranych w postępowaniu dowodów Wójt Gminy Tułowice 

wykonał czynności w ramach swoich kompetencji, które niweczą tezę o wystąpieniu bezczynności w przedmiotowej 

sprawie. 

Wobec powyższego skarga mogła zostać uznana za zasadną jedynie w zakresie braku odpowiedzi na pismo 

skarżącej z 17 października 2016 r. Pozostałe zarzuty skargi nie są zasadne. 
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