
Projekt 

Uchwała Nr …./…./2020 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

 

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 Radę Sołecką Lipowa w dniu 16 stycznia 

2020 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. 

2.Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opatowie do poinformowania skarżącej 

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Opatowie 

 

     ( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          Załącznik  

                                                                                                                                    do uchwały Nr …./…./2020 

                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Opatowie      

                                                                                                                                       z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 16 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Opatowie wpłynęła skarga od Rady 

Sołeckiej Wsi Lipowa, podpisana przez Panią W. L., Panią G.-W. M., Pana S. A. oraz Pana P. 

P. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Pana Grzegorza Gajewskiego. Autorzy 

zarzucają skarżonemu, nienależyte wykonywanie zadań poprzez nieudzielenie w ustawowym 

terminie odpowiedzi na Oświadczenie datowane na dzień 4 września 2019 r. oraz niewłaściwe 

zaplanowanie projektowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji w miejscowości 

Lipowa i Kornacice. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie, na posiedzeniach  

w dniu 17 stycznia 2020 r. i w dniu 27 stycznia 2020 r., po zapoznaniu się ze skargą z dnia  

16 stycznia 2020 r., Oświadczeniem mieszkańców sołectwa Lipowa z dnia 19 stycznia  

2020 r., pismem Radcy Prawnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie Pana Krzysztofa 

Łuckiego z dnia 27 stycznia 2020 r. oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Miasta  

i Gminy Pana Grzegorza Gajewskiego uznała niniejszą skargę za niezasadną, ponieważ 

Oświadczenie mieszkańców sołectwa Lipowa z dnia 4 września 2019 r. nie należy i nie 

można interpretować jako wniosek, ponieważ w swej treści nie spełnia przesłanek do 

procedowania niniejszego pisma jako wniosek. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Pan 

Grzegorz Gajewski po otrzymaniu oświadczenia z dnia 4 września 2019 r. w dniu  

7 października 2019 r. odbył w sołectwie Lipowa spotkanie z zainteresowanymi 

mieszkańcami odnośnie planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wyjaśnił 

wszelkie wątpliwości dotyczące tej inwestycji. 

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że mieszkańcy sołectwa Lipowa  

w dniu 19 stycznia 2020 r. wystosowali oświadczenie, w którym informują co następuje: 

1. Nasze oświadczenie z dnia 4 września 2019 r. miało charakter informacyjny dla 

Burmistrza. Nie było traktowane przez nas jako wniosek i nie spodziewaliśmy się 

na niego pisemnej odpowiedzi. 

2. Na skutek złożonego przez nas „oświadczenia” Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Grzegorz Gajewski spotkał się z nami w świetlicy w Lipowej, a w czasie spotkania 

wyjaśnił wszystkie interesujące nas kwestie związane z budową kanalizacji. 

3. Nie wyraziliśmy zgody na wykorzystanie naszych podpisów złożonych pod 

„Oświadczeniem” z dnia 4 września 2019 r. do podpisania skargi na Burmistrza, 

która w naszym imieniu została złożona w dniu 20 grudnia 2019 r. 

A zatem po wnikliwym przeanalizowaniu zebranych materiałów należy jak na wstępie 

uznać niniejszą skargę za bezzasadną. 

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

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. 


