ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI
Łódź, 4 marca 2021 r.
PNIK-I.4131.224.2021
Rada Gminy Bielawy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,
że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIV/136/2021 Rady
Gminy Bielawy z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Bielawy, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 18
lutego 2021 r.
Uzasadnienie
Uchwałą nr XXIV/136/2021 Rada Gminy Bielawy uznała za bezzasadną skargę
wniesioną przez Radę Sołecką miejscowości Stary Waliszew na działalność Wójta Gminy
Bielawy.
Wymieniona wyżej uchwała została podjęta w trybie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., zgodnie z którym organem właściwym do rozpatrzenia
skargi jest rada gminy.
Przepis art. 237 § 3 k.p.a zobowiązuje organ właściwy do załatwienia skargi, do
zawiadomienia skarżącego o sposobie jej załatwienia. Rolę takiego zawiadomienia mogą
spełniać uzasadnienia do uchwał. Ogólne wymogi formalne zawiadomienia o sposobie
załatwienia skargi zostały wskazane w treści art. 238 § 1 k.p.a., stosownie do którego
zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od
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którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia
skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a.
Uchwała ani uzasadnienie, zawarte w przedmiotowej uchwale, nie zawierają
uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 k.p.a.
Wobec powyższego, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia,
proszę o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, w szczególności proszę o wskazanie
czy w materiałach prac Rady znajduje się stosowne uzasadnienie odmownego załatwienia
skargi. Wyjaśnienia należy przesłać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na adres
Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka.
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