UCHWAŁA NR ..................
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia ........ 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Działdowo
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 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala,
co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Zarządu Osiedla nr 3 w Działdowie na działalność Burmistrza Miasta
Działdowo. Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi określa załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo do doręczenia niniejszej uchwały
Skarżącym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr .......
Rady Miasta Działdowo
z dnia ......... 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 18 grudnia 2020 roku do Urzędu Miasta Działdowo wpłynęła skarga na działalność
Burmistrza Miasta Działdowo dotycząca przewlekłości postępowania administracyjnego
polegającego na nie rozpoznaniu do dnia dzisiejszego pisma z dnia 12.09.2019 r. składanego przez
Zarząd Osiedla nr 3 w Działdowie.
W piśmie tym, Zarząd Osiedla wystąpił do Burmistrza Miasta o udzielenie informacji
w przedmiocie ustalenia czy wniosek mieszkańców zawarty w § 4 uchwały nr 5/19 Ogólnego
Zebrania Mieszkańców Osiedla nr 3 w Działdowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. został uwzględniony
przy opracowaniu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Działdowa oraz jaka jest procedura rozpatrywania przekazanego wniosku.
Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi
na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 jest rada gminy.
Przewodniczący Rady Miasta przyjął skargę i nadał jej bieg poprzez skierowanie skargi
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 roku wstępnie
rozpatrzyła skargę oraz zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Działdowo.
Burmistrz Miasta poinformował, że na pismo Zarządu Osiedla nr 3 udzielił odpowiedzi dnia
21 października 2019 r. znak pisma GPI.6721.19.2019, korespondencja ta została wysłana na adres
wskazany jako siedziba Zarządu Osiedla nr 3 w Działdowie (odebrana przez członka Zarządu w dniu
31.10.2019 r.), natomiast do rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego gdyż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym
zakresie do k.p.a. Wniosek taki nie jest wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu k.p.a.,
ma on charakter postulatywny i termin rozpatrzenia takiego wniosku nie jest określony.
Z uwagi na powyższe Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.
Zgodnie z treścią art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte
wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności
lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw. Ta sytuacja
nie miała miejsca.
Jednocześnie wykonując dyspozycję art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) informuje się skarżącego, że zgodnie
z art. 239 §1 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -bez zawiadamiania skarżącego.

Za-ca Przewodniczącego Komisji
Marcin Ogrodowczyk

