
 

UCHWAŁA   Nr XXIX/358/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 28 marca 2013 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Bornego Sulinowa. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, 
z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 i 238 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071,  
z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz.1387, z 2003 
r. Nr 130, poz.1188 i Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz.1692, z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 
78, poz.682 i Nr 181, poz.1524, z 2008 r. Nr 229, poz.1539, z 2009 r. Nr 195, poz.1501 i Nr 216, 
poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz.230, Nr 182, poz.1228 i Nr 254, poz.1700, z 2011 r. Nr 6, poz.18, 
Nr 34, poz.173, Nr 106, poz.622 i Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz. 1101 i poz.1529) Rada 
Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Rozpatruje się skargę Pana Andrzeja Michalaka na bezczynność Burmistrza 
Bornego Sulinowa, złoŜoną w dniu 12 marca 2013 r.  

2. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
w sprawie skargi, o której mowa w ust.1, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
do zawiadomienia skarŜącego o sposobie załatwienia skargi. 

 
§ 3. Poucza się o treści art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), który stanowi, Ŝe: 
„W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarŜący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia moŜe podtrzymać swoje poprzednie 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarŜącego.”. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do uchwały Nr XXIX/        /2013 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 28 marca 2013 r. 

 
 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na posiedzeniu w dniu 
18 marca 2013 r. rozpatrywała skargę Pana Andrzeja Michalaka na bezczynność Burmistrza 
Bornego Sulinowa w przedmiocie braku odpowiedzi na wniosek w sprawie uŜyczenia działki 
oznaczonej nr 41/14 w Bornem Sulinowie. 

Na posiedzeniu komisja zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem Burmistrza Bornego 
Sulinowa odnośnie zarzutu postawionego w skardze. 

W wyjaśnieniu Burmistrz podał, Ŝe wniosek skarŜącego wpłynął do tut. Urzędu w dniu  
21 stycznia 2013r., jednakŜe nie został mu przedstawiony do rozpatrzenia ani akceptacji przez 
pracownika merytorycznego Referatu Gospodarki Nieruchomościami.  

Z przedłoŜonej historii operacji dokonywanych w systemie Kancelaria wynika, Ŝe 
przedmiotowy wniosek nie został załatwiony, nie poinformowano równieŜ wnioskodawcy  
o załatwieniu sprawy w innym terminie.  

W związku z tym, iŜ odpowiedź na wniosek nie została udzielona w ustawowym terminie, 
po zbadaniu sprawy, Burmistrz poinformował, Ŝe wobec zobowiązanego pracownika zostaną 
wyciągnięte konsekwencje zgodnie z Kodeksem pracy. Z wyjaśnienia wynika równieŜ, Ŝe  
w chwili obecnej rozpoczęta została procedura związana z załatwieniem wniosku, a wnoszący 
skargę otrzyma stosowną informację w tym względzie. 

W oparciu o zebrany materiał Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała skargę za zasadną. 
 
 
  

 
Podpisy Komisji: 
 

1. Mariusz Gorgol (przewodniczący) ........................ 

2. Halina Jakrzewska (członek) .................................  

3. Zbigniew Maltański (członek) ............................... 

4. Dariusz Skiba (członek) ......................................... 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

W dniu 12 marca 2013 r., za pośrednictwem Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, wpłynęła skarga Pana Andrzeja Michalaka na bezczynność Burmistrza 
Bornego Sulinowa w przedmiocie braku odpowiedzi na złoŜony wniosek w sprawie uŜyczenia 
działki w Bornem Sulinowie. 
 Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza jest rada gminy.  

W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


