UCHWAŁA NR XL/31/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przekazania skargi z dnia 25.04.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi
właściwemu do jej rozpoznania
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz.149) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać skargę na Radę Miejską w Zbąszynku z dnia 25.04.2018 r. do rozpoznania
Wojewodzie Lubuskiemu, jako organowi właściwemu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Uzasadnienie
W dniu 26.04.2018 r. do biura Rady Miejskiej w Zbąszynku wpłynęła skarga zatytułowana „Skarga na
działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku i przewodniczących komisji stałych rady oraz na brak
przestrzegania prawa przez konwent rady i komisje stałe rady w trakcie podejmowania Uchwały Nr
XXXVIX/27/2018 z dnia 29.03.2018 r.” Po analizie skargi stwierdza się, że skarżący w tytule skargi błędnie
wpisał numer uchwały, który w istocie powinien brzmieć: „Nr XXXIX/27/18 z dnia 29.03.2018r.”, co traktuje się
jako oczywistą omyłkę pisarską. W swoim piśmie Skarżący zarzucił Przewodniczącemu Rady naruszenie
przepisów proceduralnych przy okazji rozpoznania przez Radę Miejską w Zbąszynku skargi z dnia 09.03.2018 r.
poprzez pozbawienie Skarżącego prawa do zabrania głosu w sprawie (w trakcie sesji) i zaniechanie powiadomienia
Skarżącego o terminach posiedzeń konwentu Rady, komisji Rady i sesji Rady. Swoje niezadowolenie
wyartykułował również względem Przewodniczących poszczególnych komisji Stałych Rady.
W dniu 25.11.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku wpłynęło pismo Wojewody Lubuskiego określające
sposób rozpoznawania skarg na przewodniczącego rady i każdego innego radnego. W piśmie tym Wojewoda
wskazał, że organ rozpoznający taką skargę w pierwszej kolejności jest zobowiązany poddać ją ocenie, pod tym
kątem, czy wbrew jej ewentualnemu nagłówkowi, faktycznie dotyczy ona działalności rady gminy jako takiej,
a nie zachowania konkretnego radnego. Taka bowiem skarga powinna zostać przekazana według właściwości
wojewodzie, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. Jeżeli natomiast analiza skargi doprowadziłaby do
wniosku, że dotyczy ona wyłącznie konkretnego zachowania radnego (przewodniczącego rady), które w odczuciu
Skarżącego jest nie akceptowalne, wówczas taką skargę należałoby uznać jako bezprzedmiotową, jako
nie dotyczącą działalności kompetencyjnej organu gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, należało przyjąć, że skarga rozpoznawana w niniejszej sprawie z dnia
25.04.2018 r. stanowi w istocie skargę na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku, albowiem jej przedmiotem jest
zdaniem Skarżącego naruszenie przez ten organ procedur związanych z rozpatrywaniem poprzedniej skargi, a nie
zachowanie samego Przewodniczącego Rady, który w imieniu Rady wykonywał lub nie wykonywał
poszczególnych czynności w ramach tego rozpoznania. W związku z tym należało uznać, że organem właściwym
do rozpoznania takiej skargi – na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku, jest Wojewoda Lubuski i jemu należy
przekazać skargę z dnia 25.04.2018 do rozpoznania.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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