
UCHWAŁA NR XXXIX/306/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 29 sierpnia 2013 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 2013r. 
poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) 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

Pismem z dnia 13 czerwca 2013 roku Burmistrz Miasta Żarów przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Żarowie, zgodnie z właściwością skargę Pana Norberta Kurjaty na działalność Burmistrza Miasta Żarów.
W związku 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: 27.06.2013r. oraz 12.08.2013r. Na w/w posiedzeniach członkowie komisji
zapoznali się z dokumentami sprawy.

W trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi ustalono, iż Pan Norbert Kurjata mieszkaniec Mrowin skarży się,
że pismo, które otrzymał od Burmistrza w sprawie wyznaczenia ciągu pieszego nie było decyzją administracyjną
oraz, że Burmistrz nie prowadził w tej sprawie postępowania administracyjnego. Pan Kurjata podnosił, że organ,
jakim jest Burmistrz Miasta Żarów nie zastosował się do kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ
powinien według niego wydać decyzję administracyjną. Skarżący podnosi, że Burmistrz działał z rażącym
naruszeniem prawa, ponieważ nie wydając decyzji administracyjnej pozbawił go prawa do odwołania się.
Przedmiotowe pismo, na które skarży się Pan Kurjata było skierowane do mieszkańców ul. Myśliwskiej, którzy
zawnioskowali do Burmistrza o wytyczenie ciągu pieszego, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Adresatem
pisma nie był Pan Kurjata.

Ponieważ Rada Miejska nie jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów KPA w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
nie może rozstrzygnąć, czy w przedmiotowej sprawie powinno być prowadzone postępowanie administracyjne.
Organem właściwym w tej sprawie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W związku z powyższym Burmistrz
przekazał skargę Pana Kurjaty do rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Natomiast Rada
właściwą jest do załatwienia skargi na działalność Burmistrza.

Ponieważ z pisma Pana Kurjaty wynika, że skarga na Burmistrza dotyczy nieprawidłowości w przeprowadzeniu
postępowania, Komisja Rewizyjna Rady przed wydaniem opinii czekała na rozstrzygnięcie SKO w tej sprawie.
SKO w piśmie z dnia 23 lipca 2013 r. wskazało po analizie akt sprawy dotyczącej wyznaczenia ciągu pieszego
w miejscowości Mrowiny, że Burmistrz Miasta Żarów w tym zakresie nie był zobowiązany do wydania decyzji
administracyjnej, a co za tym idzie pismo z dnia 27 grudnia 2011 r., które otrzymał Pan Kurjata nie mogło być
decyzją administracyjną.

Po ponownym przeanalizowaniu sprawy oraz zapoznaniu się z pismem SKO komisja 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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