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z dnia  13 grudnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zmianami) oraz art. 37 §4 Kodeksu postępowania admnistracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kaliszu 
ponaglenie z dnia 3 grudnia 2022 r. 

§ 2. Ustala się treść odpowiedzi na ponaglenie, o którym mowa w §1:  

 "Pleszew, dnia .................. 2022 r. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  

w Kaliszu 

ul. Częstochowska 12 
62-800 Kalisz 

 Ponaglający: ................................................................. 

 Ponaglany: Rada Miejska w Pleszewie, ul. Rynek 1; 63-300 Pleszew 

    ODPOWIEDŹ NA PONAGLENIE 

 Zgodnie z art. 37 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego w załączeniu przekazuję ponaglenie 
Pana ......................, które wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 3 grudnia 2022 r. 

UZASADNIENIE  

      

W dniu 29 października 2022 r. pocztą elektroniczną ePUAP wpłynęła skarga na działanie Prezesa Spółki 
Sport złożona przez ................................. 

Skarga ta została niezwłocznie przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Pleszewie. 

Komisja rozpoznała skargę na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2022 r. W posiedzeniu komisji uczestniczył 
Prezes Sport Pleszew Sp. z o.o. Łukasz Ratajczyk, który udzielał wyjaśnień oraz przedstawiał dokumenty 
potwierdzające jego wyjaśnienia. Były to wydruki odpowiedzi na e-maila skarżącego oraz wymiana 
korespondencji z firmą obsługującą karty Medicover, regulaminy nauki pływania oraz protokół ze spotkania 
z instruktorami pływania. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi oraz z wyjaśnieniami Prezesa i przedstawionymi przez niego 
dokumentami podjęła uchwałę nr 16/2022 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie skargi na Prezesa Spółki 
Sport Pleszew, uznającą skargę za niezasadną i jako taką rekomendującą Radzie Miejskiej w Pleszewie. 

Na najbliższej planowanej sesji skarga została rozpatrzona przez Radę Miejską w Pleszewie, zgodnie 
z rekomendacją Komisji. 
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Sesje Rady Miejskiej w Pleszewie są jawne oraz transmitowane w czasie rzeczywistym przez portal 
Youtube. Skarżący mógł się zapoznać z rozstrzygnięciem swojej sprawy w dniu 1 grudnia 2022 r. 

Jednocześnie uchwała nr LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z o.o. była przygotowywana do 
przesłania skarżącemu, tzn. przedłożona do podpisu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pleszewie oraz 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

W dniu 3 grudnia 2022 r. skarżący przesłał do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, drogą elektroniczną za 
pomocą portalu ePUAP, wiadomość zatytułowaną SKARGA Ponaglenie na skargę. W piśmie tym zapytuje, 
dlaczego jego skarga nie jest rozpatrzona w ciągu miesiąca oraz dlaczego nie ma przedłużenia terminu do 
załatwienia tej skargi. Pismo to zostało zakwalifikowane jako ponaglenie z art. 37 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

W dniu 6 grudnia 2022 r. zostało przesłane skarżącemu, przez portal ePUAP, pismo wyjaśniające przyczyny 
opóźnienia wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie rozpatrującą jego skargę. 

Następnie skarżący w dniu 7 grudnia 2022 r., drogą elektroniczną za pomocą portalu ePUAP, przesłał 
wiadomość zatytułowaną: Prośba o udzielenie informacji, w której to wiadomości prosi o odesłanie swojej 
pierwotnej skargi z dnia 29 października 2022 r. ponieważ nie może jej odnaleźć w swoim portalu ePUAP. 
W tym piśmie odnosi się do sposobu załatwienia skargi oceniając go jako „pozostawiający wiele do życzenia”. 
Uprzedza również, że dołączy swoją skargę do kolejnej skargi. 

W dniu 8 grudnia 2022 r., drogą elektroniczną za pomocą portalu ePUAP, została wysłana do skarżącego 
odpowiedź na jego prośbę wraz z dokumentacją, z którą zapoznała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz 
odesłano jego skargę z dnia 29 października 2022 r. 

 Należy zwrócić uwagę, że skarga merytorycznie została rozpatrzona w dniu 1 grudnia 2022 r. 

Data wpływu skargi to 29 października 2022 r. Była to sobota, dzień w którym Urząd Miasta i Gminy 
w Pleszewie nie pracuje. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie nie pracuje również w niedzielę. Ponadto w tym 
szczególnym przypadku także w poniedziałek 31 października 2022 r., z uwagi na święto Wszystkich 
Świętych, urząd był nieczynny. W związku z tym, poprawność podpisu elektronicznego zweryfikowano 
w środę 2 listopada 2022 r. Tym samym organ miał w praktyce o 4 dni mniej na rozpatrzenie sprawy. Z uwagi 
na fakt, że skargi rozpatrywane są dwuetapowo przez organy kolegialne, termin jednego miesiąca okazał się 
niewystarczający. 

Co prawda, dnia 18 listopada odbyła się, zwołana w trybie pilnym, sesja Rady, jednakże była to sesja 
dotycząca pilnych spraw budżetowych i nie podejmowano na niej uchwał dotyczących innych spraw. 

Do właściwości Rady Miejskiej w Pleszewie należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
gminy. Podejmuje ona uchwały dotyczące życia mieszkańców gminy, funkcjonowania gminy w ogóle jak 
również jej finansów. Rada jest w trakcie przygotowywania budżetu gminy na kolejny, 2023 rok. W ostatnim 
czasie na gminę spadają kolejne ważkie sprawy do załatwienia, w szczególności dostawa węgla dla 
mieszkańców, wypłata dodatków na ogrzewanie, pomoc uchodźcom z Ukrainy i wiele innych 
skomplikowanych i trudnych zadań. 

Rozpatrzenie skargi wymaga zaangażowania w pierwszej kolejności członków komisji, następnie wszystkich 
radnych oraz osób, których skarga dotyczy, co jest czasochłonne. Termin sesji w dniu 1 grudnia był ustalony 
wcześniej i w związku z powyższym postanowiono wnieść uchwałę dotyczącą skargi na tę sesję. 

 Mając na uwadze, że skarżący otrzymał rozstrzygnięcie swojej skargi oraz powyższe wyjaśnienia, 
wnoszę o uznanie ponaglenia za bezprzedmiotowe. 

 W załączeniu całość akt sprawy.” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

          do uchwały nr ................... Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ..........................2022 r. 

 

  W dniu 3 grudnia 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wpłynęło ponaglenie na skargę 

na Prezesa Sport Pleszew Sp. z o.o. 

W dniu 9 grudnia 2022 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie przekazała je wraz z 

odpisami akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.  

 Jako, że zgodnie z art. 37 § 3 ponaglenie wniosi się do organu wyższego stopnia za 

pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, którym w tym przypadku jest Rada Miejska w 

Pleszewie, podjęcie uchwały jest zasadne.  
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