
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 Pana A. K. z dnia 8 sierpnia 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 8 sierpnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Opatowie wpłynęła skarga Pana A. K. 

na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. 

Skarżący, Pan A. K., zarzucił Panu Grzegorzowi Gajewskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Opatów, że rozpoznając Jego wniosek z dnia 19 czerwca 2019 r. dotyczący wykonania przepustu 

w celu odwodnienia Jego działki położonej w Jurkowicach nie uwzględnił go. 

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

12 sierpnia 2019 r. po zapoznaniu się z skargą Pana A. K. z dnia 8 sierpnia 2019 r., odpowiedzią 

z Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 2 lipca 2019 r., IMK – V.7234.312019 oraz 

wyjaśnieniami złożonymi przez Zastępcę  Burmistrza Miasta i Gminy Opatów, Pana Marcina Słapka 

uznała niniejszą skargę za niezasadną. W myśl art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), na który powołuje się 

skarżący Komisja nie zauważyła aby Burmistrz rozpatrując wniosek z dnia 19 czerwca 2019 r.  

w sprawie wykonania przepustu w celu odwodnienia działki skarżącego dopuścił się zaniedbania 

lub nienależytego wykonywanie powierzonych zadań oraz naruszył praworządność lub interesy 

wnioskodawcy. Komisja nie dopatrzyła się również przewlekłego lub biurokratyczne trybu  

w załatwianiu niniejszej sprawy. Komisja zauważyła jednocześnie, że Urząd Miasta i Gminy  

w Opatowie, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wyszedł naprzeciw Panu A. 

K. proponując rozwiązanie, które zarówno nie narusza dóbr sąsiadów skarżącego jak i niweluje 

problem nadmiernego gromadzenia się wody poprzez wykonanie rowu odparowującego na niniejszej 

działce. 

Komisja po wnikliwej analizie zebranych materiałów uznała jak na wstępie, jednogłośnie, 

skargę Pana A. K. z dnia 8 sierpnia 2019 r. za niezasadną. 

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. 


