
Projekt 

Uchwała Nr …./…./2020 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 14 maja 2020 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 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 2020 r. poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 

256 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Uznaje się za niezasadną skargę wniesioną przez Pana A. C. z dnia 01 kwietnia 

2020 r. na 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 …./…./2020 

                                                                                                                                      Rady Miejskiej w Opatowie 

                                                                                                                                 z dnia 14 maja 2020 roku 

 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 07 kwietnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Opatowie wpłynęła skarga Pana  

A. C. na  Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. Skarżący zarzuca w niniejszym piśmie 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów, Panu Grzegorzowi Gajewskiemu naruszenie 

obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie poprzez 

udostepnienie fotokopii dokumentu, skierowanego wg. skarżącego, jako wniosek w dniu  

11 marca 2020 r. (data wpływu do Urzędu), do Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie jako 

do organu i w związku z wykonywaniem zadań publicznych, nie zaś do osoby fizycznej 

Grzegorza Gajewskiego, do czego doszło w dniu 12 marca 2020 r. za pośrednictwem portalu 

Facebook. 

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

w dniu 05 maja 2020 r. po zapoznaniu się ze skargą z dnia 01 kwietnia 2020 r. Pana A. C., 

wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, Pana Grzegorza 

Gajewskiego oraz postem z portalu Facebook Pana Grzegorza Gajewskiego z dnia 12 marca 

2020 r. uznała niniejszą skargę za niezasadną. 

Komisja po przeprowadzeniu oględzin zdjęcia zamieszczonego przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Opatów, Pana Grzegorza Gajewskiego w dniu 12 marca 2020 r. na jego 

prywatnym profilu na portalu Facebook stwierdziła, że powyższe zdjęcie nie jest wierną 

fotokopią wniosku, na który Skarżący powołuje się w skardze, bowiem fotografia 

zamieszczona w Internecie przez Pana Grzegorza Gajewskiego jest zmodyfikowanym 

zdjęciem wniosku, na którym dokonano anonimizacji danych wrażliwych wnioskodawcy  

i jego podpisu. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, 

Pana Grzegorza Gajewskiego powyższe dane usunął po to, aby nie można było  

w jakikolwiek sposób powiązać autora dokumentu z konkretną osobą. Ponadto Burmistrz 

Miasta i Gminy Opatów, Pan Grzegorz Gajewski nadmienił, że odkąd rozpoczął swoją pracę 

w samorządzie w dość aktywny sposób korzysta z portalu Facebook, zarówno na profilu 

prywatnym jak i Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, w celu komunikowania społeczeństwa  

o swoich działaniach, spostrzeżeniach oraz ważnych informacjach dla Mieszkańców. Według 

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, Pana Grzegorza Gajewskiego opublikowanie postu na 

portalu Facebook w dniu 12 marca 2020 r. miało charakter czysto informacyjny, ponieważ był 

to pierwszy wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Opatów dotyczący udzielenia 

pomocy ze względu na walkę z koronawirusem. 

Komisja po zapoznaniu się ze skargą na Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 

01 kwietnia 2020 r. Pana A. C. nie dopatrzyła się również naruszenia Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Opatów, Pana Grzegorza Gajewskiego. 



 Ponadto Komisja zauważyła, że obawa Skarżącego o to, że w przyszłości Mieszkańcy 

Miasta i Gminy Opatów nie będą korespondować z tutejszym Urzędem jest nieuzasadniona, 

ponieważ publikowanie informacji bez podawania danych wrażliwych i mogących powiązać 

je z konkretną osobą przez włodarzy gmin, miast czy powiatów jest społecznie pożądane  

i akceptowane, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. 

Komisja ustaliła także, że autor skargi z dnia 01 kwietnia 2020 r. na Burmistrza Miasta 

i Gminy Opatów nie jest wnioskodawcą z dnia 10 marca 2020 r. (11 marca 2020 r. data 

wpływu do Urzędu). 

Komisja po wnikliwej analizie zebranych materiałów uznała jednogłośnie jak na 

wstępie,  skargę Pana A. C. z dnia 01 kwietnia 2020 r. za niezasadną. 

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

( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 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. 


