
UCHWAŁA NR XI/142/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica.

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz 
506 ze zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy - po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadnną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały skargę z dnia 
17 października 2019 roku wniesioną przez Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej Talent 
z siedzibą w Trzebnicy na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy 
i zobowiązuje się go do przesłania skarżącemu odpisu uchwały i uzasadnienia, jako odpowiedzi na skargę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE

 
W dniu 24.10.2019 r. do Rady Miejskiej w Trzebnicy wpłynęła skarga Stowarzyszenia Akademia
Piłki Nożnej Talent z siedzibą ul. Henryka Pobożnego 26A w Trzebnicy na Burmistrza Gminy
Trzebnica w zakresie nierozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Trzebnica wniosku Stowarzyszenia
z dnia 17 maja 2019 r. w zakresie umieszczenia na stronie internetowej Gminy Trzebnica
informacji o działalności Stowarzyszenia APN Talent.

Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub
nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie
praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie
spraw. Z kolei w myśli art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) rada gminy rozpatruje skargi na
działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez
obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Zgodnie z treścią przepisu § 33b Statutu Gminy Trzebnica skargi, wnioski i petycje kierowane do
Rady Przewodniczący Rady, po uzyskaniu stanowiska Burmistrza, przekazuje do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. 
Burmistrz Gminy Trzebnica pismem z dnia 14.11.2019 roku zajął stanowisko w sprawie
i wyjaśnił, że pismo Skarżącego z dnia 17.05.2019 roku nie zostało przez Niego zakwalifikowane
jako wniosek z art. 241 k.p.a., a w konsekwencji do tego pisma tego nie miały zastosowania
przepisy przedmiotowego kodeksu, w tym przepisy dotyczące sposobu i terminu załatwienia
wniosku. Zgodnie z art. 241 k.p.a. przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Jakkolwiek katalog
spraw, których dotyczyć może wniosek, jest katalogiem otwartym, to przykładowe wyliczenie tych
spraw jednoznacznie przesądza, że przedmiotem wniosku nie może być więc żądanie załatwienia
przez organ indywidualnej sprawy autora wniosku.
Po uzyskaniu przedmiotowego stanowiska Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy skierował
skargę z dnia 24.10.2019 roku wraz ze stanowiskiem Burmistrza Gminy Trzebnica do rozpatrzenia
przez  Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Trzebnicy. 
W dniu  20.11.2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Trzebnicy z udziałem przedstawicieli Skarżącego, podczas którego to posiedzenia
rozpatrzono skargę i dokonano jej oceny. 
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Burmistrza Gminy Trzebnica oraz  Skarżącego Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Trzebnicy oceniła skargę jako niezasadną. W uzasadnieniu
dokonanej oceny Komisja uznała, że pismo z dnia 17.05.2019 roku złożone do Burmistrza Gminy
Trzebnica nie zostało zasadnie potraktowane jako wniosek w rozumieniu przepisów k.p.a., gdyż
w treści pisma zawarto żądanie, które miało na celu zaspokoić indywidualny interes Skarżącego,
a więc przedmiot pisma nie dotyczył żadnej ze spraw określonych w art. 241 k.p.a. Mając na
względzie kategorie spraw określone w przytoczonym artykule, a także niedostosowanie do nich
treści pisma z dnia 17.05.2019 roku, pismo to nie mogło być rozpatrywane według przepisów
kodeksu postępowania administracyjnego, a co za tym idzie nie było konieczności odpowiadania
na pismo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącymi sposobu
i terminu załatwienia wniosku. Na marginesie tylko wskazać należy, że w samej treści pisma
Skarżący nie powołał jako podstawy jego złożenia przepisów k.p.a., co świadczy o tym, że sam
Skarżący zakładał, że jego pismo nie jest traktowane jako wniosek z art. 241 k.p.a.
Rada Miejska w Trzebnicy po zapoznaniu się z powyższą opinią Komisji Skarg, Wniosków i
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Petycji uznaje skargę wniesioną w dniu 24.10.2019 roku przez Stowarzyszenie Akademia Piłki
Nożnej Talent z siedzibą ul. Henryka Pobożnego 26A, 55-100 Trzebnica za niezasadną -
 przyjmując za uzasadnioną i własną powyżej wskazaną argumentację.

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 239 k.p.a., 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 rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania
skarżącego.
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