
Radosław Botev Lutkówka, dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Redaktor naczelny 

„Echo Mszczonowa” 

ul. Szkolna 49 

96-323 Lutkówka 

 

Do: 

Rada Miejska w Mszczonowie 

Pl. Piłsudskiego 1 

96-320 Mszczonów 

 

 

Skarga 

 

Na podstawie art. 246 §1 k.p.a. w zw. z art. 248 §1 k.p.a. składam skargę na dyrektora Gminnego 

Centrum Informacji w Mszczonowie z powodu niewłaściwego sposobu załatwienia mojego wniosku z 

dnia 17.04.2020 r., skierowanego pierwotnie do Burmistrza Mszczonowa. 

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskiem z dnia 17.04.2020 r., złożonym w trybie przepisów działu VIII k.p.a. (skargi i wnioski)  

zwróciłem się do Burmistrza Mszczonowa o sfinansowanie przez gminę zakupu maseczek ochronnych 

dla mieszkańców na czas epidemii – wzorem niektórych innych samorządów z naszego regionu. 

Jednocześnie wyraziłem zdziwienie, że w bogatej gminie, jaką podobno jest Mszczonów, zamiast tego 

rodzaju działań organizuje się wolontariat, w ramach którego sami mieszkańcy szyją maseczki. 

W odpowiedzi na tak sformułowany wniosek otrzymałem od dyrektora GCI – p. Magdaleny Podsiadły 

– informację, że maseczki rozdawane były zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie gminy 

pod wskazanymi linkami. Tam zaś znajduje się informacja o wspomnianym wolontariacie. Tym 

samym odpowiedź p. Podsiadły stanowi w istocie powtórzenie informacji nie tylko znanej 

wnioskodawcy, ale też i wprost zawartej we wniosku.  

Takiej odpowiedzi nie sposób uznać za prawidłowe załatwienie sprawy. Wprawdzie organ, do którego 

skierowano wniosek w trybie przepisów działu VIII k.p.a. nie ma obowiązku podjęcia działań 

zgodnych w wolą wnioskodawcy (nie musi zakupić maseczek), powinien jednak odnieść się do 

postulatu zawartego we wniosku. Skoro intencją wniosku było finansowanie maseczek przez gminę 

zamiast aktualnie podejmowanych działań (organizowania wolontariatu), to poinformowanie 

wnioskodawcy o tym, jakie działania są podejmowanie, nie stanowi odniesienia się do przedmiotu 

wniosku.  

W związku z powyższym wnoszę o zobowiązanie organu do prawidłowego rozpatrzenia wniosku, a 

gdyby w dniu rozpatrywania niniejszej skargi przez Radę wniosek stał się bezprzedmiotowy ze 

względu na zniesienie obowiązku noszenia maseczek – proszę jedynie o pouczenie p. Podsiadły, aby 



na przyszłość wnikliwie zapoznawała się z przekazaną jej korespondencją. Od osoby na stanowisku 

dyrektora Gminnego Centrum Informacji oczekuje się bowiem przynajmniej podstawowej 

umiejętności rozumienia tekstu pisanego. 

 

 Radosław Botev 

 

Załączniki: 

- wniosek z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

- odpowiedź dyrektora GCI (znak sprawy 052.1.2020.MP) 


