
UCHWAŁA NR XIX/157/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana Romana Wiśniewskiego na działalność Burmistrza Miasta Żarów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 15 lutego 2016 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło pismo od Wojewody
Dolnośląskiego, który przekazał wg właściwości do rozpatrzenia skargę Pana Romana Wiśniewskiego na
działalność Burmistrza Miasta Żarów.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza jest rada
gminy.

W myśl zapisu § 67 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrywania skarg na
działalność Burmistrza oraz przygotowywanie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg należy do zadań Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Żarowie zajmowała się badaniem
przedmiotowej skargi na posiedzeniach w dniach 25.02.2016r. i 09.03.2016r. Komisja zapoznała się z
dokumentacją. W trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi ustalono, iż Pan Roman Wiśniewski złożył skargę w
sprawie naruszenia prawa przez Burmistrza Żarowa, w związku z udzieleniem upoważnienia pracownikowi Urzędu
do reprezentowania interesów Gminy.

Komisja Rewizyjna dokonała ustaleń na podstawie analizy dokumentów oraz przepisów prawa i stwierdziła, że
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z dnia 13.12.2001r. art. 46. ust 1
brzmiał: „Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie zarządu lub
jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (pełnomocnik), o ile statut nie stanowi inaczej”.
Natomiast po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984) na podstawie art. 43 pkt 37 lit. a), art. 46. ust 1
otrzymał brzmienie: "Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt
albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez
wójta osobą." W związku z powyższym Komisja Rewizyjna ustaliła, iż Burmistrz Miasta Żarów nie naruszył
prawa w związku z udzieleniem upoważnienia pracownikowi Urzędu do reprezentowania interesów gminy,
ponieważ zastosował zgodne z prawem przepisy obecnie obowiązujące.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania, jednogłośnie uznała skargę Pana Romana Wiśniewskiego na
działalność Burmistrza Miasta Żarów za bezzasadną.

Zgodnie z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym w przedmiotowym
postępowaniu skargowym jest rada gminy, w związku z czym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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