
 

UCHWAŁA Nr …......... 

Rady Miejskiej w Złotym Stoku 
z dnia …........... 

 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Złotego Stoku. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 

3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)  

Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. Uznaje się  skargę  z dnia 30 lipca 2017 r. na  działalność burmistrza  Złotego Stoku 
za bezzasadną. 

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotym Stoku, 
w zakresie zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 
  

  



Uzasadnienie 

do uchwały Nr …......... Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia ………......... 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Złotego Stoku. 
 

W dniu 2 sierpnia 2017 r. do Rady Miejskiej w Złotym Stoku wpłynęła od Pana K.P. 
skarga na burmistrza Złotego Stoku. Z treści pisma wynika, że przedmiotowy dokument 
zawiera skargę na działalność burmistrza Złotego Stoku w związku z „niewłaściwym 
i niemerytorycznym załatwieniem sprawy” dotyczącej wnioskowanego „podjęcia działań 
dla przywrócenia do użytkowania ciągu pieszego stanowiącego naturalne przedłużenie 
ulicy Gajowej w kierunku lasu oraz ujawniony fakt, że nieruchomość gminna stała się 
przedmiotem użytkowania przez właścicieli sąsiednich nieruchomości, przy biernej 
postawie Gminy”. Skarżący twierdzi, iż nienależyte wykonywanie przez burmistrza swoich 
obowiązków dotyczy „tolerowania bezumownego korzystania z mienia gminnego, co jest 
ewidentnym działaniem na szkodę Gminy, mogącym skutkować zawłaszczeniem mienia 
gminnego przez prywatne osoby, przy niezrozumiałej bierności władzy publicznej za to 
odpowiedzialnej”. 

Art. 229 pkt 3 K.p.a. stanowi, iż jeżeli przepisy szczególne nie określają innych 
organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, o ile zadania lub działania nie dotyczą spraw 
zleconych z zakresu administracji rządowej, jest rada gminy. 

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania 
skarg m.in. do organów jednostek samorządu terytorialnego realizowane jest na zasadach 
określonych przepisami Działu VIII k.p.a. („Skargi i wnioski"). Istotnym składnikiem 
skargi jest nie tylko zarzut wadliwej działalności organu lub jej pracownika ale także 
wskazanie osoby, od której skarga pochodzi, niezbędne dla prawidłowej oceny danego 
pisma jako skargi.  

Rada Miejska jest organem kolegialnym, który zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Gminy 
Złoty Stok, działa na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej 
kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, 
a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Wprawdzie przepisy 
Działu VIII k.p.a. ani statut gminy Złoty Stok nie wyznaczają wzorów czynności 
postępowania skargowego (procedury rozpatrywania skargi), nie może jednak budzić 
wątpliwości potrzeba podejmowania w  takich przypadkach czynności wyjaśniających. 
Stąd Przewodniczący skierował przedmiotową skargę do Komisji Rewizyjnej w celu 
zbadania, przeanalizowania i przedstawienia do rozpatrzenia przez Radę Miejską.  

Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia w dniu 16 sierpnia 2017 r. zapoznała się ze 
skargą, aktami sprawy, wyjaśnieniami pracownika referatu oraz burmistrza Złotego 
Stoku. Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów, jak i wzięcia pod uwagę wyjaśnień 
Komisja Rewizyjna uznaje skargę Pana K.P. za bezzasadną. 

Istotne jest, iż Komisja Rewizyjna nie jest podmiotem powołanym do rozpatrzenia 
skargi, jej zadaniem jest tylko przygotowanie propozycji sposobu jej załatwienia, zaś 
ostateczną decyzję w formie uchwały podejmuje rada. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Złotym Stoku po zapoznaniu się ze 
skargą, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej postanowiła uznać skargę Pana  K.P. na 
działalność burmistrza za bezzasadną/zasadną. 

 

 

 

 


