
UCHWAŁA NR 417/LXXXI/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie 

 z dnia 12 Lipca 2018 r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Gostynina

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, j.t. z późn. zm.), Rada Miejska w Gostyninie 
uchwala, co następuję:

§1

Uznaje się za niezasadna skargę z dnia 11 czerwca 2018 r. …………… na działalność 
Burmistrza Miasta Gostynina.

§2

Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik Nr 1 do 
uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Robacki



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 417/LXXXI/2018 

Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 12 lipca 2018 r. 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli 
przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpoznania skargi, Rada 
gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności 
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych.

Zgodnie z art. 18a  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 j.t. z późn. zm.) rada gminy kontroluje działalność wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych gminy.

………….. złożyli skargę z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu: 15 czerwca 2018 
r.) na działalność Burmistrza Miasta Gostynina, który ich zdaniem naruszył ich interesy 
poprzez uszczuplenie ich posiadania o kwotę 5843,61 zł.

Ogólnie określając, zdaniem skarżących, na skutek przeprowadzenie postępowania 
egzekucyjnego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie w oparciu 
o prawomocny wyrok Sądu Rejonowego I Wydziału Cywilnego w Gostyninie z dnia 7 
września 2017 r., zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 10 listopada 2017 r. ich 
majątek uległ zmniejszeniu o wyżej wskazaną kwotę. 

 Tym samym skarżący wnosząc skargę polemizują z działaniami Burmistrza Miasta 
Gostynina polegającymi na dochodzeniu wymagalnych roszczeń należnych Gminie Miasta 
Gostynina wynikających z prawomocnego wyroku sądowego. 

Takie działanie, czyli dochodzenie wyżej opisanych roszczenie stwierdzonych 
prawomocnym wyrokiem sądu, zdaniem Rady Miejskiej w Gostyninie nie jest działaniem 
bezprawnym czy nagannym a wręcz obowiązkiem Burmistrza Miasta Gostynina jako organu 
wykonawczego Gminy. 

Powyższa  skarga  była  przedmiotem  rozważań  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej w Gostyninie. W toku swych prac Komisja Rewizyjna na posiedzeniu dnia 5 lipca
2018 r. uznała skargę za niezasadną. 

Mając  na  uwadze  powyższe  wyjaśnienia,  należy  uznać,  że  zarzuty  zawarte  w
przedmiotowej skardze są bezzasadne.

Z tych względów podjęto uchwałę jak w sentencji.

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu
art. 237 § 3 w zw. z art. 238 § 1 k.p.a.

Stosownie do art. 239 k.p.a. Rada Miasta Gostynina informuje, 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”.



UZASADNIENIE
(do projektu uchwały Komisji Rewizyjnej)

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli 
przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpoznania skargi, Rada 
gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności 
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych.

Zgodnie z art. 18a  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 j.t. z późn. zm.) rada gminy kontroluje działalność wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych gminy. Realizując powyższą definicję przepisu, oraz dyspozycji § 89 pkt. 3 
Uchwały Nr 231/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina, Komisja rewizyjna przedkłada Radzie 
Miejskiej w Gostyninie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi. 
Komisja rewizyjna proponuje uznać za niezasadną. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do projektu 
uchwały.


