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Projekt 

 

z dnia  12 maja 2021 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 29 kwietnia 2021 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego 

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 z późn. 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) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Zawadzkiem po rozpatrzeniu skargi z dnia 29 kwietnia 2021 r. (data wpływu do 

Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem) na działalność Burmistrza Zawadzkiego oraz po zapoznaniu się ze 

stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za częściowo 

uzasadnioną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawadzkiem zobowiązując go 

do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 29 kwietnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Zawadzkiem wpłynęło pismo Prezydenta 

Miasta Opola przekazujące według właściwości skargę z dnia 9 kwietnia 2021 r. (Nr ks. 

korespondencyjnej 3459). Skarga dotyczy braku odpowiedzi na pismo Skarżącego do Burmistrza 

Zawadzkiego z dnia 29 grudnia 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem  31 

grudnia 2020 r.) oraz konieczności złożenia nowego wniosku o przydział mieszkania.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 r. stwierdziła, 

co następuje:    

na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm., zwany dalej KPA), jeżeli przepisy 

szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do kompetencji 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem należy rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności 

Burmistrza Zawadzkiego i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  W związku 

z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Burmistrza o udostępnienie 

informacji źródłowych w tej sprawie (pismo Nr OS.1510.2.2021 z dnia 4 maja 2021).  

 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

1) odpowiedź Burmistrza za dnia 5 maja 2021 r. o nr OS.1510.2.2021; 

2) wniosek Skarżącego o przydział mieszkania z dnia 5 grudnia 2018 r.; 

3) pismo do Skarżącego o nr KOM.7140.3.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.; 

4) pismo do Skarżącego o nr KOM.7140.15.2019 z dnia 28 maja 2019 r.; 

5) pismo Skarżącego do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2020 r.; 

6) pismo Skarżącego z dnia 11 marca 2021 r.; 

7) pismo do Skarżącego o nr KOM.7140.9.2021.SM z dnia 2 kwietnia 2021 r.; 

8) pismo Skarżącego z dnia 9 kwietnia 2021 r. do Prezydenta Miasta Opola; 

9) pismo Prezydenta Miasta Opola o nr OR-I.1511.3.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. przekazujące 

skargę zgodnie z właściwością do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.   

 

Zaznaczyć tu należy, że Skarżący na pismo z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymał odpowiedź w dniu 

2 kwietnia  2021 r. Ogólne zasady postępowania i terminy rozstrzygnięcia wynikają z przepisów KPA. 

Artykuł 35 KPA ustanawia trzy terminy załatwiania spraw. 

Termin: 

niezwłoczny - jest to termin podstawowy załatwiania spraw i to ten termin jest terminem udzielania 

odpowiedzi na różne pisma; 

jednego miesiąca - jest to termin załatwiania spraw wymagających postępowania wyjaśniającego; 

dwóch miesięcy - jest to termin załatwienia sprawy szczególnie skomplikowanej. 

Nie ulega więc wątpliwości, że termin odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia 2020 r. został znacznie 

przekroczony. W tej części skarga jest więc zasadna.  

Jeżeli chodzi o drugą część skargi w zakresie konieczności złożenia nowego wniosku o przydział mieszkania 

z wyjaśnień uzyskanych od Burmistrza Zawadzkiego wynika, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa 

działająca przy Burmistrzu podejmuje decyzje na podstawie złożonego wniosku wraz z niezbędnymi 

załącznikami oraz w oparciu o obecną (faktyczną) sytuację, a nie przyszłą. Aktualizacja złożonych już 

wniosków podyktowana jest faktem, iż załączniki do wniosku są wydawane przez różne organy, które 

określają termin ich ważności. Po tych terminach, aktualizacja jest niezbędna ze względu na główne 

kryterium przyznania lokalu komunalnego, tj. dochodów.  

W tej części skarga jest bezzasadna.   

Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła uwagę na brak informacji (pouczenia) do 

Wnioskodawcy, iż w przypadku braku przydziału mieszkania z "listy osób oczekujących na przydział 

lokalu" w ciągu np. 6 miesięcy, wniosek o przydział mieszkania należy złożyć ponownie.  
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Reasumując Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 r. wnikliwie 

zbadała zasadność skargi i stwierdziła, że skarga jest częściowo zasadna, tj. w części niedotrzymania 

terminu odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia 2020 r.   

 

Rada Miejska w Zawadzkiem poucza 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.  

 


