UCHWAŁA NR XL/275/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017, poz. 1257) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę E. i M. K. na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca z przyczyn
wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu do poinformowania o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

Id: 8A486C9E-0673-4434-A8BD-39A104DA4EE7. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna w dniu 7 listopada 2017 r. po zapoznaniu się ze skargą na bezczynność Burmistrza
Miasta Wągrowca, wniesioną do Przewodniczącego Rady Miejskiej przez Państwo E. i M. K. oraz
z dokumentacją, uznała skargę za bezzasadną. W związku z uzupełnieniem treści skargi przesłanej przez
skarżących w dniu 25 października2017 r., Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 listopada br.
wysłuchała obu stron sprawy. W posiedzeniu uczestniczyli także merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego
- Sławomir Wojcieszak - Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz i Marek Wierzbiński Inspektor Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii. Urzędnicy w sposób wyczerpujący odnieśli się do
treści skargi.
W dniu 17 sierpnia 2017 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła skarga na bezczynność
Burmistrza uzupełniona pismem z dnia 25 października 2017 r., w związku z - jak wnoszą skarżący niewłaściwym rozpoznaniem wniesionego w dniu 3 lipca 2017 r. podania.
Z dokumentów jakimi dysponuje Komisja Rewizyjna oraz informacji przekazanych przez właściwych
pracowników Urzędu Miejskiego wynika, że Burmistrz zgodnie z terminem przewidzianym w KPA udzielił
odpowiedzi na wniesione podanie w dniu 03 sierpnia 2017 r. Tym samym Komisja Rewizyjna nie może uznać
postępowania Burmistrza za bezczynność.
Ponadto Komisja Rewizyjna odniosła się do kwestii samowoli budowlanej poruszonej przez skarżących
informując, że organem właściwym do rozpatrzenia tego typu spraw jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego.
W związku z kolejnymi pismami E. i M. K, które wpłynęły w dniu 21 listopada oraz 10 grudnia br.,
Komisja Rewizyjna odbyła kolejne posiedzenia w dniu 1 i 19 grudnia br. w celu zapoznania się z materiałami
przedstawionymi przez skarżących. Komisja Rewizyjna w związku z brakiem nowych okoliczności w kwestii
zarzucanej bezczynności postanowiła uznać skargę za bezzasadną.
W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna odniosła się wyłącznie do kwestii dotyczącej
działalności Burmistrza Miasta Wągrowca.
Pouczenie: Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub
nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie
praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe biurokratyczne załatwianie interesów. Art. 239§
1 k.p.a.: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność
wykazano w i odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją
w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”
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