
ZARZĄDZENIE NR 34/2023 

Wójta Gminy Pępowo 

z dnia 8 marca 2023 r. 

 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o potwierdzenie statusu języka 

polskiego jako jedynego urzędowego w Polsce 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2023 r., poz. 40), w związku z § 2 i § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. 

U. z 2002 r., nr 5 poz. 46), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wniosek o potwierdzenie statusu języka polskiego jako jedynego urzędowego w Polsce 

pozostawia się bez rozpatrzenia z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Wójt Gminy Pępowo 

/-/ Grzegorz Matuszak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 34/2023 
Wójta Gminy Pępowo z dnia 8.03.2023 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 5.03.2023 r. na adres e-mail Urzędu Gminy Pępowo wpłynął wniosek z dnia 
2.03.2023 r., złożony przez: 

o potwierdzenie statusu języka polskiego jako jedynego urzędowego w Polsce. W myśl art. 241 
ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
2000 ze zm): 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia 
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego 
zaspokajania potrzeb ludności. 

Analiza ww. wniosku wskazuje, że jako adres podmiotu wskazano: 
/w adres jest adresem placówki pocztowej UP Skawina:

Nazwa: UP Skawina 

Stan placówki: Czynna 

Adres: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Województwo: 

 
Zgodnie z §  8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5 
poz. 46) Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego 
pozostawia się bez rozpoznania. Przez adres wnoszącego rozumie się miejsce zamieszkania lub 
pobytu; miejsce siedziby firmy, instytucji. 

Zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia, skargę lub wniosek adresowane do właściwego 
organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej 
właściwości, organ, do którego były adresowane. 

Z uwagni na brak wskazania organu właściwego oraz brak adresu wnoszącego, a także 
brak istnienia podmiotu wnoszącego, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

 

Wójt Gminy Pępowo 

/-/ Grzegorz Matuszak 


