
UCHWAŁA NR XX/134/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 30 stycznia 2020 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 2019r., poz. 506 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 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę  z dnia 22.11.2019r. na działalność Burmistrza Miasta Żarów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 615FFF9B-4F1A-48C7-9B3E-516C7C3527AA. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

W dniu 9 grudnia 2019 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło pismo od Wojewody
Dolnośląskiego, który przekazał wg właściwości do rozpatrzenia skargę mieszkanki Żarowa 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 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność
burmistrza jest rada gminy.

W myśl zapisu § 83 ust. 5 pkt 1 Uchwały Nr XVII/111/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada
2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy
rozpatrywanie skarg na działanie Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarowie zajmowała się
badaniem przedmiotowej skargi na posiedzeniach w dniach 16.12.2019r., 30.12.2019r. oraz 09.01.2020r. Komisja
zapoznała się z dokumentacją i dokonała ustaleń na podstawie analizy dokumentów oraz przepisów prawa.

Ze stanu faktycznego wynika, że w dniu 9 grudnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęła skarga
(datowana na dzień 22.11.2019r.) na działalność Burmistrza Miasta Żarów, która została przekazana celem
rozpatrzenia według właściwości przez Wojewodę Dolnośląskiego. Na podstawie art. 229 pkt 3 kodeksu
postępowania administracyjnego organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest Rada Miejska w
Żarowie. Komisja Skarg Wniosków i Petycji w dniu 16.12.2019 r. zapoznała się z treścią skargi, która dotyczyła
niewłaściwego postępowania Burmistrza Miasta Żarów, a pośrednio odnosiła się do wydania decyzji w sprawie
braku zgody na zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w żłobku. Komisja po zapoznaniu się z materiałami zebranymi
w przedmiocie skargi postanowiła wysłuchać wyjaśnień Burmistrza, a także skarżącej. W związku z powyższym
na dzień 30.12.2019 r. został ustalony drugi termin posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji, na którym
wyjaśnienia miały złożyć strony – Burmistrz oraz skarżąca. Burmistrz Leszek Michalak przedstawił Komisji swoje
stanowisko w przedmiocie skargi. Skarżąca zignorowała zaproszenie na posiedzenie Komisji i nie stawiła się w
wyznaczonym terminie. Członkowie Komisji postanowili ponownie Panią zaprosić na posiedzenie, aby mogła
zająć stanowisko w przedmiocie skargi, a także aby odpowiedziała na ewentualne pytania radnych, które
pozwoliłyby na wyjaśnienie wszystkich okoliczności, które zostały zawarte w piśmie z dnia 22.11.2019r., a były
adresowane do Wojewody Dolnośląskiego. W dniu 09.01.2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. Pomimo prawidłowego poinformowania skarżącej, nie stawiła się ona w wyznaczonym
terminie. Brak było także jakiegokolwiek zainteresowania ze strony skarżącej, a także uzasadnionego
usprawiedliwienia swojej absencji. Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie
zgromadzonego materiału zarekomendowała, aby uznać skargę za bezzasadną. Stanowisko to wyrażone zostało na
podstawie weryfikacji prawidłowości wydanej decyzji przez Burmistrza Miasta Żarów w aspekcie
formalnoprawnym, a także na podstawie stanu faktycznego. Jednocześnie członkowie Komisji nie dopatrzyli się
jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniu Burmistrza, które mogłyby być sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego. Organ administracji publicznej poinformował skarżącą o możliwości zadania pytań w formie
pisemnej, bądź złożenia skargi na działalność Burmistrza do organu kontrolującego. Należy zauważyć, że
zaproponowana forma pisemna umożliwiłaby uzyskanie rzetelnej i pełnej informacji od służb Burmistrza, które
merytorycznie zajmują stanowiska w przedmiocie sprawy, w tym także tej, która była przedmiotem weryfikacji i
dotyczyła bezpośrednio skarżącej. Faktem jest też, że skarżąca do chwili obecnej nie skorzystała z zaproponowanej
możliwości, a także poprzez ignorowanie zaproszeń na posiedzenie Komisji zrezygnowała dobrowolnie z
możliwości przedstawienia i omówienia zaistniałej sytuacji, która według skarżącej była „skandaliczna”.

Biorąc pod uwagę całokształt zebranego materiału w sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę 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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