
-Projekt- 

  

UCHWAŁA NR ….../...../2019 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 

z dnia …............................................... 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 lipca 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) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Rada Miejska, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Gołdapi, w przedmiocie rozpatrzenia przez Radę Miejską w Gołdapi skargi z dnia 8 lipca 

2019 r. na działalność Burmistrza Gołdapi uznaje skargę za zasadną 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                       Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                               Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 lipca 2019 r. 

 

 

 

W dniu 8 lipca 2019 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Gołdapi skarga na działalność Burmistrza 

Gołdapi. Skarżący wskazał, że doszło do naruszenia przepisów prawa z art. 253 kpa. przez Burmistrza 

Gołdapi poprzez niezastosowanie się do poniższych przepisów.  

1) „§ 2. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są 

przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu”, 

„§ 3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz 

w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy”, 

2) „§ 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu 

w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach 

organizacyjnych”, 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 5 sierpnia 2019 r. oraz 12 

sierpnia 2019 r. rozpatrywała przedmiotową skargę. Po analizie treści skargi, zasięgnięciu opinii radcy 

prawnego, zapoznaniu się ze stanowiskiem Burmistrza Gołdapi oraz wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza 

i skarżącego, Komisja stwierdziła, co następuje: 

ad. 1) na dzień złożenia skargi, z informacji zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Miejskiego w Gołdapi oraz informacji podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

oraz BIP Urzędu Miejskiego, wynika, że interesanci przyjmowani byli przez Burmistrza, w sprawach 

skarg i wniosków, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 14:30 do 16:00. Stanowi to 

naruszenie prawa, ponieważ przyjmowanie obywateli powinno odbywać się raz w tygodniu. 

Przyjmowanie obywateli do godz. 16:00, zdaniem Komisji, spełnia wymóg dostosowania do potrzeb 

ludności, jednakże w dalszym ciągu przyjmowanie obywateli nie odbywało się raz w tygodniu; 

ad. 2) ewentualna informacja o dniach i godzinach przyjęć, która była wywieszona w siedzibie Urzędu 

Miejskiego oraz siedzibach jednostek organizacyjnych nie była zgodna z art. 253 k.p.a.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała ww. skargę za zasadną z przyczyn podanych 

powyżej.  

Skarżący ponadto zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Gołdapi o nakazanie Burmistrzowi 

Gołdapi usunięcie niezgodności z prawem i stałą kontrolę nad tymi aspektami. Z wyjaśnień 

przedstawionych przez Burmistrza Gołdapi na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wynika, 

że niezwłocznie po wpłynięciu ww. skargi niezgodności zostały usunięte.  

W związku z powyższym Rada Miejska w Gołdapi uznaje właściwość Rady do rozpatrzenia 

ww. skargi uznając skargę za zasadną.  


