UCHWAŁA NR XXI.214.2020
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Halinowa
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) oraz art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uznać skargę mieszkańca Gminy Halinów na działalność Burmistrza Halinowa za bezzasadną,
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę doręcza się Skarżącemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Halinowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
W dniu 21 kwietnia 2020 roku do Rady Miejskiej w Halinowie wpłynęła za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego, skarga mieszkańca Gminy Halinów na działalność Burmistrza Halinowa.
Zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego, dalej KPA 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 i biurokratyczne
załatwianie spraw.
Stosownie do art. 237 organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki
nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie stosuje się art. 36-38 KPA.
Na podstawie art. 15zzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) bieg
przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów dla rozpatrzenia spraw złożonych w trakcie
obowiązywania stanu epidemii, rozpoczął się w dniu 22 maja 2020 r. zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia
14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).
Zakres przedmiotowy skargi obejmował kwestię nie udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisma złożone
przez Skarżącego.
Komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. przeanalizowała złożoną
skargę oraz zapoznała się z pismami Skarżącego dotyczącymi zgłoszonej do Burmistrza Halinowa sprawy
naruszonego rowu melioracyjnego w Wielgolesie Brzezińskim. Skarżący w złożonych pismach wyraził swoje
obawy związane z wykonanymi czynnościami oraz poprosił Burmistrza Halinowa o interwencję.
Z uzyskanych od Burmistrza Halinowa informacji wynika, że pracownik Urzędu Miejskiego w Halinowie
po zapoznaniu się ze sprawą przeprowadził wizję lokalną oraz stwierdził, iż organem posiadającym
kompetencje kontrolne w zakresie gospodarowania gruntami wodnymi, a także przebudowy rowów jest
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Brak pisemnego udzielenia odpowiedzi wynikał z bardzo
dużej ilości prowadzonych spraw w Urzędzie. Nie mniej jednak Skarżący został poinformowany ustnie
o podjętym ze strony Urzędu Miejskiego w Halinowie działaniu i przeproszony za nieudzielenie pisemnej
odpowiedzi. Jednocześnie pracownik prowadzący sprawę został pouczony o konieczności dochowywania
terminów w zakresie udzielania pisemnych odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Komisja nie stwierdziła uchybień w działalności Burmistrza Halinowa i podejmowanych przez niego
czynności w ramach posiadanych kompetencji. Po analizie dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej
sprawie, skargę należy uznać za bezzasadną.
Rozstrzygnięcie, co do sposobu załatwienia skargi na Burmistrza przez Radę Miejską następuje w formie
uchwały. Stanowi ona podstawową formę, w jakiej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – organ
stanowiący wyraża swoją wolę i rozstrzyga sprawy – pozostające w zakresie jego kompetencji. Uchwała taka
zapada zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
Rada Miejska w Halinowie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 §1 KPA.
Na podstawie art. 238 § 1 KPA Rada Miejska w Halinowie informuje o treści art. 239 § 1 KPA, który
stanowi, iż 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.

