
UCHWAŁA  Nr LV/292/18 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 26 października 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 934, poz. 1000, poz. 1349 i 1432) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257, z 2018 r. poz. 149, poz. 650) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Rada Gminy Tułowice po rozpatrzeniu skargi Pani M.K. z dnia 15 sierpnia 2018 r. dotyczącej zarzutów na działania 

Burmistrza Tułowic i innych urzędników podległych Burmistrzowi uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2.  

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując go do przesłania skarżącym 

odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr LV/292/18 

Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 26 października 2018 

UZASADNIENIE 

W dniu 21 września 2018 roku Komisja Rewizyjna ( dalej KR) Rady Miejskiej ( dalej RM) w Tułowicach 

otrzymała pismo adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, podpisane przez Panią M. K., 

mieszkankę Tułowic.  

W sprawie tej KR kierując się postanowieniami art. 237 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmian.), dalej kpa wykonała 

czynności w wyniku, których ustalono co następuje. 

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu przesłał do Rady Miejskiej w 

Tułowicach skargę Pani M.K. 

W dniu 21 września 2018 r. skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tułowicach. 

W dniu 24 września 2018 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej opierając się o art. 9 k.p.a. pouczył 

skarżącą, iż Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o 

okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 

przedmiotem postępowania administracyjnego w tym skargowego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne 

osoby uczestniczące w postepowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają 

im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Wskazał również Pani M.K., iż zgodnie z dyspozycją art. 227 k.p.a. 

przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe 

organy (…) naruszenie praworządności lub interesów skarżących. Wezwał ja również o przekazanie w terminie 7 

dni od dnia otrzymania niniejszej korespondencji czytelnego pisma pozwalającego na rozpoznanie sprawy i 

udzielenie skarżącej merytorycznej odpowiedzi. Poproszono również o wskazanie konkretnych zarzutów, które 

jednoznacznie wskażą czyny, zaniedbania, które mogą być podstawa podjęcia odpowiednich kroków prawnych 

przez Radę Miejska w Tułowicach.  

Pani M.K. została tez zaproszona pisemnie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, co poświadczyła 

własnoręcznym podpisem.  

W dniu 17 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Tułowicach wpłynęło kolejne pismo 

adresowane do Burmistrza Tułowic. W piśmie tym Pani M.K. przedstawia Burmistrza Tułowic Andrzeja 

Wesołowskiego w samych superlatywach, stwierdzając, iż cyt.: „Pan Burmistrz w tak krótkim czasie swojej 

kadencji uczynił dla Tułowic więcej, niż wszyscy wójtowie razem wzięci, ponieważ ja jestem zachwycona widząc 

efekty pracy Pana Burmistrza.” 

Rozpatrując powyższą skargę KR wzięła pod uwagę obecny stan prawny a w szczególności:  

1. Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 

1257 ze zmian). 

2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1857 ze zmian). 

Reasumując skarga nie zasługuje na uznanie ponieważ skarżąca nie przedstawiła konkretnych zarzutów, a 

wręcz przeciwnie w ostatnim swoim piśmie pozytywnie ocenia pracę Burmistrza, co potwierdza, iż zasadnym jest 

wystąpić do Rady Miejskiej w Tułowicach o odrzucenie skargi i podjęcie uchwały o jej bezzasadności. 
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