
UCHWAŁA NR LIX/477/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uznaje, że skarga z dnia 05 maja 2022 r. na działalność Burmistrza 
Bystrzycy Kłodzkiej dotycząca braku odpowiedzi na pismo skarżącego z dnia 19 marca 2022 r. w terminie 
przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, jest bezzasadna, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej, 
zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 06 maja 2022 r. do Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej wpłynęła skarga z dnia 05 maja 
2022 r. na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej dotycząca braku odpowiedzi na pismo skarżącego                                                              
z dnia 19 marca 2022 r. w terminie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego.  

Skarżący zarzucił Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej, że podległy mu urząd nie udzielił odpowiedzi 
na pismo datowane na dzień 19 marca 2022 r. w terminie wynikającym z Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych 
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

Art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                                                          
z 2021 r., poz. 735 ze zm.) stanowi, iż rada miejska jest organem właściwym do rozpatrywania skarg 
dotyczących zadań lub działalności burmistrza, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów 
właściwych do rozpatrywania skarg. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z postanowieniami 
§ 94 uchwały nr LXII/549/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2018 r., poz. 5258 ze zm.) podczas posiedzenia w dniu 25 maja 2022 r. zbadała 
skargę i wskazała: 

Podczas posiedzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeanalizowała dokumentację 
przedstawioną przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej.  

Skarżący w dokumencie elektronicznym, datowanym na dzień 19 marca 2022 r. (sobota), zwrócił się 
do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dwoma wnioskami, które dotyczyły naprawy nawierzchni ulicy – 
łącznika przy ul. Starobystrzyckiej w Bystrzycy Kłodzkiej (wniosek nr 1) oraz budowy dodatkowego punktu 
świetlnego przy tym samym łączniku (wniosek nr 2). Wnioski, jako pozostające w kategorii spraw z zakresu 
lepszego zaspokajania potrzeb ludności, zostały rozpatrzone jako wnioski, o których stanowi rozdział 3 
działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 735 ze zm.). 

Przedmiotowy dokument został zarejestrowany w tut. Urzędzie w pierwszym dniu roboczym, tj. w 
poniedziałek 21 marca 2022 r. i został zadekretowany do właściwych wydziałów celem merytorycznego 
rozpatrzenia. 

Odpowiedź została przesłana Skarżącemu w dniu 05 kwietnia 2022 r. w analogiczny sposób,                    
tj. drogą e-mail. Pismo stanowiące odpowiedź na wnioski stanowiło załącznik do wiadomości e-mail                                
i zawierało odpowiedzi na oba wnioski zawarte w piśmie Skarżącego z dnia 19 marca 2022 r. 

Od momentu wpływu wniosku do chwili przesłania odpowiedzi upłynęło 17 dni. 
Zgodnie z art. 244 § 1 w zw. z art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) organ właściwy do załatwienia wniosku powinien 
załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

W świetle przywołanych powyżej okoliczności faktycznych, podnoszony przez Skarżącego zarzut 
braku odpowiedzi Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w kodeksowym terminie na wniosek z dnia 19 marca 
2022 r. okazał się nietrafny. 

Powyższy stan faktyczny i prawny potwierdza, że skarga na działalność Burmistrza Bystrzycy 
Kłodzkiej jest bezzasadna. 

Pouczenie 
 

Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.,) 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. 
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