
Projekt 

Uchwała Nr …./…./2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia …. września 2019 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Opatowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uznaje się za niezasadną skargę wniesioną przez Radnego Rady Miejskiej Pana Mariusza 

Ryzę z dnia 30 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie do poinformowania skarżącego 

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                  Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Opatowie 

 

             ( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Załącznik  

   do Uchwały Nr …./…./2019 

   Rady Miejskiej w Opatowie 

 z dnia …. września 2019 roku 

 

Uzasadnienie 

 
W dniu 31 lipca 2019 r. do Rady Miejskiej w Opatowie wpłynęła skarga Radnego Rady 

Miejskiej, Pana Mariusza Ryzy na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów (data skargi:  

30 lipca 2019 r.) 

Skarżący, Pan Mariusz Ryza, zarzucił Panu Grzegorzowi Gajewskiemu, Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Opatów, że rozpoznając Jego wniosek z dnia 26 lipca 2019 r. dotyczący zniesienia stanowiska 

zastępcy burmistrza, naruszył zasady przekonywania obywateli do celowości i zasadności działania 

administracji publicznej, poprzez nie odniesienie się w sposób merytoryczny do poniesionych przez 

Niego argumentów, czym okazał lekceważący stosunek do mieszkańców, którzy nie uznają za zasadne 

utrzymywania stanowiska zastępcy burmistrza.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie w dniu 12 sierpnia 2019 r. 

zebrała się w celu rozpatrzenia niniejszej skargi. W posiedzeniu Komisji wziął udział Burmistrz 

Miasta i Gminy Opatów, Pan Grzegorz Gajewski. Natomiast nie udało się skutecznie zaprosić Pana 

Mariusza Ryzę – Radnego Rady Miejskiej. Po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Opatów, Pana Grzegorza Gajewskiego oraz nieobecności w obradach Radnego 

Mariusza Ryzy, Komisja podjęła decyzję o odroczeniu załatwienia sprawy zgodnie obowiązującymi 

przepisami prawa postępowania administracyjnego.  

W dniu 9 września 2019 r. Komisja ponownie zebrała się w sprawie rozpatrzenia niniejszej 

skargi. W obradach, poza członkami komisji udział wzięli: Radny Rady Miejskiej, Pan Mariusz Ryza, 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, Pan Grzegorz Gajewski, z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, 

Pan Marcin Słapek oraz mieszkanka Opatowa zaproszona przez Skarżącego w celu odniesienia się 

do odpowiedzi udzielonej przez Burmistrza do Pana Mariusza Ryzy.  

Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, 

Pana Grzegorza Gajewskiego oraz Radnego Rady Miejskiej, Pana Mariusza Ryzy uznała, przy trzech 

głosach za oraz przy jednym głosie przeciwnym niniejszą skargę za niezasadną, ponieważ Skarżący 

w dniu 26 sierpnia 2019 r. otrzymał w wymaganym charakterze przez kodeks postępowania 

administracyjnego odpowiedź od skażonego zgodnie z art. 237 § 1. Komisja jednocześnie zauważyła, 

że wniosek Radnego Rady Miejskiej, Pana Mariusza Ryzy z dnia 26 lipca 2019 r. miał charakter 

bardziej opiniotwórczy ponieważ powołanie lub odwołanie zastępcy burmistrza nie należy do 

kompetencji Rady, a powołanie zastępcy burmistrza jest obligatoryjne. Komisja zauważa, iż 

odpowiedź Burmistrza na niniejszy wniosek z dnia 29 lipca 2019 r. była przedwczesna i zbyt 

pochopna, bowiem nie zawierała merytorycznego uzasadnienia, co mogło u Pana Mariusza Ryzy 

wywołać negatywne odczucia.  Niemniej jednak pismo skarżonego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w pełni 

wyjaśnia zarówno sytuację prawną związana z powoływaniem zastępcy wójta, burmistrza czy 

prezydenta jaki i stanowisko Burmistrza. W ocenie Komisji, skarga była przedwczesna, ponieważ  

w ustawowym terminie Burmistrz w sposób wyczerpujący odniósł się do wniosku Skarżącego. Wobec 

powyższego, skarga staje się w tym świetle bezprzedmiotowa. 

Ponadto należy nadmienić, że art. 239 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku, gdy skarga w wyniku jej 

rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a 

skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności – właściwy organ do jej rozpatrzenia 

może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko bez zawiadamiania skarżącego. 


