UCHWAŁA nr ...............................
Rady Miasta Działdowo
z dnia .............................................

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Działdowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i w związku z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawić bez rozpoznania skargę na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
w Działdowie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo do poinformowania organu
przekazującego skargę o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr ………………
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2017 r. wpłynęło do Rady Miasta Działdowo pismo o krytycznym charakterze
na postępowanie (działalność) kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, tj. Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Działdowie przekazane według właściwości rzeczowej przez Burmistrza Miasta
Działdowo przy piśmie SOR.1510.1.2017 z dnia 06.10.2017 r.
Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga, bo tak należy zakwalifikować treść
w/wymienionego pisma, w rozumieniu art. 227 KPA określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.
z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające
imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Przepis ten
ustanawia wymóg, aby skarga zawierała wskazania m.in. adresu wnoszącego skargę, a nie dochowanie
tego wymogu sankcjonuje pozostawieniem skargi bez rozpoznania. Podobnie należy postępować
ze skargami anonimowymi, a więc niezawierającymi wskazania imienia i nazwiska osoby wnoszącej
skargę. W tej konkretnej drugiej sytuacji z obowiązku odnotować również należy, że nazwisko
(„ Kowalska”) i najprawdopodobniej imię („Irena”), znajdują się co prawda na kopercie, w miejscu
przeznaczonym na wskazanie nadawcy, ale pismo (skarga) nie zostało podpisane.
W tym stanie faktycznym i prawnym bezspornym jest, że skarga nie zawiera adresu osoby
wnoszącej skargę, co powoduje zaistnienie skutku w postaci pozostawienia skargi bez rozpoznania.
Oznacza to także, że skutek w postaci pozostawienia skargi bez rozpoznania (o którym mowa w § 8
ust. 1 rozporządzenia) wynika z mocy prawa, a „rozstrzygnięcie” podejmowane przez Radę Miasta
Działdowo w tej kwestii może jedynie stwierdzić tę okoliczność.
Na podstawie art. 229 pkt 3 KPA organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań
lub działalności kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej (Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
w Działdowie) jest Rada Miasta Działdowo.

