UCHWAŁA NR XIV/94/19
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobiegniewa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę na działalność Burmistrza Dobiegniewa uznaje się za bezzasadną – uzasadnienie stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się skarżącemu tytułem zawiadomienia o sposobie
załatwienia sprawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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UZASADNIENIE
W dniu 05 listopada 2019r. do Rady Miejskiej w Dobiegniewie wpłynęła, skarga na
działalność Burmistrza Dobiegniewa.
Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi
na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy. Również z przepisów
art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy rozpatruje skargi na
działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez
obywateli; w tym celu powołuje komisje skarg, wniosków i petycji.
W tym stanie rzeczy Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Dobiegniewie
podjęła czynności mające na celu wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.
W dniu 15 listopada 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu
rozpatrzenia niniejszej skargi i ustalono, co następuje:
Skarga dotyczyła odrzucenia wniosku o zmianie najemcy lokalu, wezwania do zapłaty
za wydanie zaświadczenia w kwocie 31 zł oraz wydania decyzji odmownej udzielenia danych osób
zameldowanych pod żądanym adresem.
Komisja ustaliła, że do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie wpłynął wniosek z dnia 21 lipca 2019
r., który dotyczył informacji o osobach zameldowanych, natomiast pismo z dnia 23 sierpnia 2019 r.
obejmowało wydanie zaświadczenia. W związku z powyższym do Urzędu Miejskiego w
Dobiegniewie wpłynęły dwa odrębne wnioski o innym zakresie, więc do każdego wniosku należało
uiścić opłatę skarbową, tj.:
- za wniosek o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców w kwocie 31 zł,
- za zaświadczenie z ewidencji ludności o osobach zameldowanych pod wskazanym adresem w
kwocie 17 zł,
Pomimo, iż uiszczona została opłata skarbowa w kwocie 31 zł, to wnioskodawca nie wykazał w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania interesu prawnego. Biorąc powyższe pod uwagę
organ odmówił udostepnienie danych z rejestru mieszkańców.
Następnie dnia 23 października 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie wpłynęło wezwanie
o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności o osobach zameldowanych pod wskazanym adresem
oraz zwrotu pozostałej kwoty pieniędzy.
Ustalono, że opłata skarbowa w kwocie 31 zł została uiszczona na poczet postępowania,
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na które wydana została decyzja odmowna, nie dokonano również opłaty skarbowej w wysokości
17 zł za wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu.
Komisja po dokładnej analizie całej dokumentacji ustaliła, że skarga jest bezzasadna,
ponieważ wnioskodawca nie dopełnił ustawowego obowiązku wykazania interesu prawnego, w
związku z powyższym otrzymał decyzję odmowną oraz nie otrzymał również zaświadczenia o
osobach zameldowanych pod żądanym adresem, ponieważ nie dokonał opłaty skarbowej.
Natomiast, jeżeli chodzi o zmianę najemcy lokalu Komisja Skarg, wniosków i petycji dnia
08.05.2019r. rozpatrywała skargę w tej sprawie i podtrzymuje swoje stanowisko.
W związku z powyższym Rada Miejska w Dobiegniewie po zapoznaniu się z opinią
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że skargę na działalność Burmistrza Dobiegniewa
należy uznać za bezzasadną.

Pouczenie
Zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił
skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpoznania może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania
Skarżącego.
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