
UCHWAŁA NR XXX/257/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 26 listopada 2020 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 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 dniu 05.11.2020 r. pod numerem 
9963/2020 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 XXX/257/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

W dniu 19.11.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koniecpolu, na którym rozpatrywano „Skargę na Burmistrza” z dnia 
4.11.2020 r., data wpływu 5.11.2020 r. Zarzut sformułowany w skardze dotyczył złośliwego przeciągania 
sprawy. 

Po zapoznaniu się z korespondencją dotyczącą omawianej sprawy Komisja Skarg Wniosków i Petycji ustaliła: 

- w dniu 17.04.2020 r. wpłynął do Urzędu wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy; 

- w dniu 14.05.2020 r. burmistrz poinformował wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego; 

- w dniu 15.05.2020 r. dyrektor biura z upoważnienia burmistrza poinformował wnioskodawcę o przedłużeniu 
terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 17.06.2020 r. powołując się na art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego; 

- w dniu 5.06.2020 r. sekretarz gminy z upoważnienia burmistrza wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia 
wniosku o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy; 

- w dniu 16.06.2020 r. wpłynęła do urzędu odpowiedź wnioskodawcy na wezwanie do uzupełnienia wniosku 
z dnia 5.06.2020 r.; 

- w dniu 17.06.2020 r. sekretarz gminy z upoważnienia burmistrza zawiadomił wnioskodawcę o przedłużeniu 
terminu rozpatrzenia sprawy do 26.06.2020 r. W zawiadomieniu poinformowano wnioskodawcę o możliwości 
wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem urzędu. 

- w dniu 17.06.2020 r. sekretarz gminy z upoważnienia burmistrza poinformował wnioskodawcę o zakończeniu 
postępowania administracyjnego; 

- w dniu 25.06.2020 r. odbyły się oględziny działki, na której miałaby znaleźć się strzelnica. Pracownicy 
urzędu stwierdzili brak infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania strzelnicy; 

- w dniu 26.06.2020 r. burmistrz wydał decyzję odmowną w sprawie zatwierdzenia regulaminy strzelnicy, 
argumentując, że strzelnica powinna posiadać infrastrukturę uniemożliwiającą wydostanie się pocisków poza 
jej obręb. Ponadto strzelnica powinna zostać zlokalizowana, zbudowana i zorganizowana w sposób 
nienaruszających wymogów związanych z ochroną środowiska. 

- w dniu 2.07.2020 r. wpłynął do urzędu wniosek o wskazanie organu odpowiedzialnego za wydanie decyzji 
o dopuszczeniu do użytkowania strzelnicy sportowej otwartej; 

- w dniu 9.07.2020 r. sekretarz gminy z upoważnienia burmistrza odpowiedział wnioskodawcy na powyższe 
pismo, iż organem właściwym w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy jest burmistrz; 

- w dniu 9.07.2020 r. wpłynęło do urzędu odwołanie wnioskodawcy od decyzji burmistrza adresowane do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie; 

- w dniu 15.07.2020 r. sekretarz gminy z upoważnienia burmistrza przesłał powyższe odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie; 

- 17.09.2020 r. wpłynęła do urzędu decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie 
o skierowaniu wniosku o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy do ponownego rozpatrzenia przez organ 
pierwszej instancji – burmistrza; 

- w dniu 2.10.2020 r. dyrektor biura z upoważnienia burmistrza wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia 
wniosku o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy o dokumenty wskazane w decyzji Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Częstochowie; 

- w dniu 7.10.2020 r. wpłynęła do urzędu odpowiedź wnioskodawcy na powyższe pismo; 
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- w dniu 5.11.2020 r. wpłynęło do urzędu ponaglenie w sprawie wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu strzelnicy, którego nadawcą był wnioskodawca; 

- w dniu 5.11.2020 r. dyrektor biura z upoważnienia burmistrza wydał decyzję o zatwierdzeniu regulaminy 
strzelnicy; 

- w dniu 10.11.2020 r. sekretarz gminy z upoważnienia burmistrza przekazał ponaglenie z dn. 5.11.2020 r. do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie nadmieniając, że decyzja została wydana w dniu 
5.11.2020 r.; 

- w dniu 12.11.2020 r. wnioskodawca zwrócił się do burmistrza z prośbą o przesłanie regulaminu strzelnicy 
opatrzonego pieczęciami gminy; 

- w dniu 13.11.2020 r. dyrektor biura z upoważnienia burmistrza odpowiedział na powyższe pismo; 

Po przeanalizowaniu terminów korespondencji w omawianej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
nie stwierdziła złośliwego przeciągania sprawy, co było zarzutem sformułowanym w skardze z dnia 
4.11.2020 r., data wpływu 5.11.2020 r. 

W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 

3 – za 

0 – przeciw 

0 – wstrzymujących się 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.
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