
UCHWAŁA NR XXXII/262/21 
RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., 
poz. 713 i 1378) w związku z art. 37 § 3 pkt 2 i § 6 oraz art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 735) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uznaje się, że ponaglenie  wniesione przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej 
na przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego rozpatrzenia skargi na działania Wójta  Gminy 
Wola Krzysztoporska  jest bezzasadne. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 
ponaglenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Małgorzata Gniewaszewska 
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m.rudzka
Tekst maszynowy
ROK.0007.38.2021



 
Uzasadnienie 

Do Rady Gminy Wola Krzysztoporska w dniu 15.06.2021 r. w trybie art. 37 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 735) wpłynęło ponaglenie od Pani Jolanty Kołacińskiej Dyrektora 
Gminnego Ośrodka kultury w Woli Krzysztoporskiej na przewlekłość postępowania administracyjnego 
w przedmiocie  złożonej w dniu 14.05.2021 r. skargi na działania Wójta Gminy Wola Krzysztoporska. 

Skarżąca zarzuca Radzie Gminy niezałatwienie skargi w terminie określonym w art. 35 i art. 36 Kpa wskazując, 
jako uzasadnienie ponaglenia dyspozycje zawarte w przepisach Kpa. 

Zgodnie z art. 37 § 3 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 735) ponaglenie 
wnosi się do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. 

Rozpatrując ponaglenie Rada Gminy zapoznała się z opinią Komisji skarg, wniosków i petycji, która ustaliła, że: 

- termin, o którym mowa w art. 237 § 1 Kpa ma charakter instrukcyjny, w terminie tym podjęto działania 
zmierzające do rzetelnego rozpatrzenia skargi. Z uwagi na to, że sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 
m.in. zasięgnięcia opinii eksperta posiadającego wiedzę specjalistyczną, rozpatrzenie skargi w terminie 30 dni od 
daty jej wpływu do rady okazało się niemożliwe, o czym skarżąca została powiadomiona pismem 
ROK.1510.1.2021 z dnia 10.06.2021 r., jednocześnie wskazując nowy termin załatwienia skargi do dnia 
31.08.2021 r. 

- przywołane w uzasadnieniu ponaglenia wyłącznie dyspozycji art. 37 § 3 Kpa nie jest wypełnieniem obowiązku 
sformułowania w ponagleniu uzasadnienia, bowiem uzasadnienie powinno zawierać argumenty, które przekonują 
o konieczności przyspieszenia sprawy. 

Po wnikliwej analizie w ocenie ww. Komisji ponaglenie na przewlekłość postępowania administracyjnego                          
nie zasługuje na uwzględnienie. 

Komisja skarg, wniosków i petycji wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały. 

Po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Wola Krzysztoporska w pełni podziela stanowisko 
Komisji skarg, wniosków i petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia ponaglenia i postanawia rozpatrzyć ponaglenie 
Pani Jolanty Kołacińskiej, jak wskazano powyżej.
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