
UCHWAŁA NR VII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu, po uprzednim zbadaniu skargi
przez Komisję Skarg ,Wniosków i Petycji

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uznaje się skargę  na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol zarejestrowaną w dn.07.02.2019 r. pod nr 
1250/2019 za bezzasadną.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Uzasadnienie do uchwały Nr VII/59/2019

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 7 marca 2019 r.

W dniu 15.02.2019 wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skarga burmistrza Miasta i Gminy 
Koniecpol w związku z nieudzieleniem w ustawowym terminie odpowiedzi na pismo autora skargi na 
kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Skarga na kierownika MGOPS 
z dnia 29.09.2018 została skierowana do Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych 
w Katowicach i wpłynęła do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice 08.10.2018. Pełnomocnik, 
niebędący organem właściwym do rozpatrzenia skargi, przesłał pismo do Burmistrza Miasta i Gminy 
Koniecpol (data wpływu 11.10.2018), który przedekretował pismo na ówczesnego zastępcę Burmistrza. 
Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 wójt może powierzyć prowadzenie 
określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta.

Z wyjaśnień Pana Gwidona Jelonka pełniącego wówczas funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Koniecpol przedstawionych na posiedzenia Komisji w dniu 21.02.2019 r. wynika, iż po otrzymaniu 
zadekretowanej na niego skargi nie została ona przekazana zgodnie z właściwością Radzie Miejskiej z uwagi 
na upływającą jej kadencję, a ponadto mając na uwadze fakt, iż w poprzedniej kadencji przed zmianą 
przepisów wstępną ocenę skarg przeprowadzała komisja rewizyjna, obecnie jest to zaś komisja skarg wniosków 
i petycji. W upływającej kadencji skarga nie zostałaby zatem rozpatrzona, zaś wstępna jej ocena przez obecnie 
działającą komisję skarg wniosków i petycji wymagała uchwalenia nowego statutu gminy. Zgodnie bowiem 
z art. 18b ust 1 i ust 3 ustawy o samorządzie gminnym 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 (ust.1)  Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa 
statut gminy (ust.3). Statut Gminy Koniecpol został uchwalony uchwałą nr LX/429/18 z dnia 8 listopada 
2018 r. oraz zmieniony uchwałą nr V/46/2019 r. z dnia 7 lutego 2019 r. 

Komisja zauważa jednak, iż Zastępca Burmistrza winien poinformować skarżącą o przeszkodach 
uniemożliwiających nadanie skardze dalszego biegu, co jednak nie czyni zasadnym samej skargi skierowanej 
na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, wobec jak już wskazano powyżej przekazania sprawy Zastępcy.
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