
-projekt- 

UCHWAŁA NR …../…../2020 

RADY MIEJSKIE W GOŁDAPI 

z dnia ………………………….. 2020 r. 

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r.  

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 506 z późń. zm.) oraz art. 229  § 3 w związku z art. 231 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, Radę Miejską w Gołdapi za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 
2019 r. i postanawia się przekazać skargę Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiego celem rozpatrzenia 
z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi do powiadomienia skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia skargi.  

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r.   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, pismem znak PN.0552.5.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu 

do Urzędu Miejskiego w Gołdapi 2 marca 2020 r.), złożył skargę na Uchwałę Nr XVI/148/2019 Rady 

Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r. 

za pośrednictwem Gminy Miejskiej Gołdapi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie 

uznając, że Rada Miejska w Gołdapi nie miała podstaw prawnych do merytorycznego rozpatrzenia 

i załatwienia skargi. 

Rada Miejska w Gołdapi rozpatrując skargę z dnia 26 września 2019 r. postąpiła niezgodnie ze swoją 

właściwością, gdyż zgodnie z art. 18 § 11 ustawy Kodeks wyborczy, rejestr wyborców prowadzi gmina 

jako zadanie zlecone. Dlatego też, zgodnie z art. 229 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności organów wykonawczych 

jednostek samorządu terytorialnego, w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, pozostaje wojewoda lub organ wyższego stopnia. 

W związku z powyższym rozpatrzenie skargi na Burmistrza Gołdapi związanej ze złożeniem wniosku 

o udostępnienie rejestru wyborców, leży w kompetencji wojewody, a zatem Rada Miejska w Gołdapi 

winna była przekazać tę skargę wg właściwości Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu celem jej 

załatwienia.  

 


