
Zawadzkie, dnia 13 maja 2021 r.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

 

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 W dniu 13 maja 2021 r. na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (posiedzenie 

odbywało się w trybie zdalnym) zostały omówione następujące sprawy: 

1) Skarga na Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu 

Miejskiego w Zawadzkiem 29 kwietnia 2021 r.) Skarga została przekazana do Urzędu 

Miejskiego w Zawadzkiem zgodnie z właściwością przez Prezydenta Miasta Opola 

(pismo z dnia 26 kwietnia 2021 r.; 

2) Pismo zatytułowane „Petycja” Wspólnoty Mieszkaniowej z Kielczy w sprawie 

oczyszczania kanalizacji deszczowej przy budynku na ulicy Leśnej 33. 

Ad. 1 

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

co następuje:    

I. W dniu 29 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem) do 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem wpłynęła  skarga obywatela na działania Burmistrza 

Zawadzkiego. Skarżący skarży się na brak odpowiedzi na pismo z dnia 29 grudnia 

2020 r. oraz  na konieczność złożenia nowego wniosku o przydział lokalu 

mieszkalnego. Skarga została przekazana do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przez 

Prezydenta Miasta Opola (pismo z dnia 26 kwietnia 2021 r.   

II. 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).  

III. 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.   



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 

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.  

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.   

Ad. 2 

I. W dniu 28 kwietnia 2021 r. do Burmistrza Zawadzkiego oraz Rady Miejskiej wpłynęło 

pismo zatytułowane „Petycja”. Nadawcą pisma jest Wspólnota Mieszkaniowa, Kielcza, 

ul. Leśna 33. W piśmie tym mieszkańcy wnoszą do burmistrza Zawadzkiego 

o udrożnienie kanalizacji deszczowej przy budynku na ulicy Leśnej 33 przez duże 

WUKO. Mieszkańcy zwracają się również z prośbą o wpłynięcie na właściciela gabinetu 

położonego przy tej ulicy o dokonanie kosmetyki drzewa znajdującego się na tej posesji 

oraz o odtworzenie rowu.  

II. Zgodnie z art. 2 ust. 3 przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany 

przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej 

podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających 

szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań 

i kompetencji adresata petycji.  Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. p petycjach 

(Dz. U. z 2018, poz. 870) podstawowym obowiązkiem organu władzy publicznej jest 

ocena złożonego dokumentu i zbadanie , czy zawarta treść jest petycją, czy stanowi 



skargę, czy wniosek. Zgodnie z art. 3 cyt. wyżej ustawy „O tym, czy pismo jest petycją, 

decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.” 

Natomiast zgodnie z art. 241. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

poz. 735) przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia 

organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania 

nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

Pismo mieszkańców posiada cechy wniosku. Udrożnienie kanalizacji deszczowej 

z pewnością wpłynie na lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców tej ulicy.    

Analizują powyższe stwierdzić należy, że Rada Miejska nie jest adresatem wniosku 

mieszkańców, natomiast adresatem pisma jest Burmistrz Zawadzkiego.  

 

     Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

     Andrzej Kotylak  

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała w dniu 13 maja 2021 r. w następującym 

składzie: 

1. Andrzej Kotylak – Przewodniczący Komisji 

2. Andrzej Włóczyk – Wiceprzewodniczący Komisji 

3. Agnieszka Jamrozik – Członek Komisji 

4. Józef Romberg – Członek Komisji 

 

 

 

     


