
UCHWAŁA NR XXX/238/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Norberta Kurjaty na działalność Burmistrza Miasta Żarów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana Norberta Kurjaty na działalność Burmistrza Miasta Żarów. 

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

W dniu 8 listopada 2012 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęła skarga Pana Norberta 
Kurjaty na działalnośc Burmistrza Miasta Żarów, dotycząca legalności i zasadności wydawanych decyzji, 
w związku z wydaniem zgody na ustawienie słupków na drodze publicznej w Mrowinach, na ul. Myśliwskiej przy 
działce nr 76/2. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jest rada gminy. 

W myśl zapisu § 1 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr 5/38/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 stycznia 2003 roku 
badanie zasadności skarg i przygotowanie stanowiska w sprawie zarzutów zawartych w skardze oraz 
przedstawienie ich Radzie należy do wyłącznej kompetencji 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: 14.11.2012r., 20.11.2012r., 27.11.2012r., 04.12.2012r. oraz 
18.12.2012r. Na w/w posiedzeniach członkowie komisji zapoznali się z dokumentami sprawy. 

W trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi ustalono, iż Burmistrz na pisemny wniosek dwóch mieszkańców 
Mrowin Mariusza Łuczyka i Stanisława Jarosza z dnia 09.12.2011r. wyraził pisemną zgodę na ustawienie słupków 
przy drodze gminnej w Mrowinach przy ul. Myśliwskiej. 

Komisja dokonała ustaleń na podstawie analizy szeregu dokumentów, wysłuchała stron, wyjaśnień pracowników 
Urzędu oraz zawnioskowała o opinię do Radcy prawnego. 

Postawienie słupków było konieczne ze względów bezpieczeństwa, w związku z przebiegającą siecią gazową 
w tym miejscu. Jak wyjaśnił w piśmie z dn. 21 czerwca 2012 r. Zastępca dyrektora ds. Technicznych Dolnośląskiej 
Spółki Gazowniczej Przemysław Prucnal „... budowa miejsc parkingowych może naruszyć infrastrukturę 
istniejącej sieci gazowniczej...” Miejsce to mogłoby zostać przeznaczone na parking dla samochodów dopiero po 
uprzedniej zmianie posadowienia gazociągu. 

Na mocy ustawy „o samorządzie gminnym” Burmistrz Żarowa miał prawo do wydania takiej decyzji, zgodnie 
z art. 30 ust. 2 pkt 3 do zadań Burmistrza należy m.in. gospodarowanie meniem komunalnym. Drogi gminne zaś na 
mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. „ o drogach publicznych” art. 2a ust.2 stanowią własność właściwego 
samorządu, w tym przypadku gminy. Zatem zakres udzielanej przez Burmistrza Żarowa zgody mieści się 
w wykonywaniu zarządu drogą. 

W związku z powyższym Komisja uznała, że Burmistrz Miasta wydając zgodę na ustawienie słupków działał na 
mocy przysługującego mu prawa. 

Należy dodać, że Burmistrz Miasta zaproponował rozwiązanie problemu związanego z parkowaniem 
samochodów mieszkańców Mrowin przy ul. Myśliwskiej. W tym celu Gmina mogłaby przekazać nieodpłatnie 
kruszywo na wykonanie (utwardzenie) drogi, gdzie zainteresowane osoby mogłyby parkować swoje samochody. 

W przedmiotowej sprawie nie prowadzono postępowania administracyjnego. Również wszystkie odpowiedzi na 
pisma zainteresowanych mieszkańców udzielane były w formie zwykłych pism, tak więc nie mają zastosowania 
przepisy art. 107 i 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania, jednogłośnie uznała skargę Pana Norberta 
Kurjaty 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. 

Sporządziła: 

Agnieszka Szykowna 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

i organizacji pozarządowych. 
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