
Załącznik nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Rozpatrując powyższą skargę, Komisja Skarg Wniosków i Petycji przy Radzie Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych uznała ją za zasadną  i ustalono, co następuje: 

W dniu 10 grudnia 2019 roku mieszkańcy wsi Równia wnieśli do Rady Miejskiej 

w Ustrzykach Dolnych skargę na Burmistrza Ustrzyk Dolnych pana Bartosza Romowicza, 

zarzucając brak stanowiska w związku ze skargą na Sołtysa wsi Równia p. Leszka Dobosza. 

Skargą na działalność Sołtysa zajmowała się Komisja Rewizyjna w 2019 roku. Skarga 

obejmowała działalność Sołtysa w zakresie spotkania rocznego Sołectwa, które powinno odbyć 

się do 31 marca 2019 roku. Drugim aspektem skargi była działalność Sołtysa wsi Równia za okres 

poprzedniej kadencji (2014-2018) oraz teraźniejszej kadencji. 

Komisja Rewizyjna zajmowała się tymi skargami i stwierdziła, iż w większości zarzuty 

stawiane wobec Sołtysa są uzasadnione, np. brak przeprowadzonego spotkania rocznego, które 

powinno się odbyć do końca marca 2019 roku. Wiele innych zarzutów zostało opisane 

w protokołach Komisji Rewizyjnej z tej kontroli. 

Natomiast skarga na działalność Burmistrza, którą podnoszą skarżący zarzucając brak 

zajęcia stanowiska jak również brak odpowiedzi na ich skargę, Komisja Skarg Wniosków i Petycji 

w tej sprawie spotkała się z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych w dniu 21.01.2020 r. W dniu 

28.01.2020 r. Komisja wysłuchała wyjaśnień do w/w skargi od skarżących, którzy podtrzymali 

swoje zarzuty względem Burmistrza. W ich ocenie brak jest nadzoru nad panem Sołtysem. 

Zarzucają również świadomie łamany Statut Gminy przez Sołtysa. 

W dniu 3 lutego 2020 r. Komisja spotkała się ponownie z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych 

w sprawie skargi mieszkańców. Pan Burmistrz przyznał, że nie odpowiedział na w/w skargę 

mieszkańcom wsi Równia na złożoną skargę. Należy dodać w tym miejscu, że pan Burmistrz 

przyznał, że gdyby było skierowane pismo, które by go zobligowało do odpowiedzi skarżącym, 

to w jego opinii powinien to zrobić. 

Radny pan Czesław Urban przytoczył pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych pana Juliana Czarneckiego z 10 września 2019 r. skierowanym do Burmistrza Ustrzyk 

Dolnych dotyczącym skargi na sołtysa wsi Równia. W piśmie tym mogliśmy przeczytać: 

„… Komisja Rewizyjna w protokole z dnia 09 września 2019 r. dokonała szczegółowego podsumowania 

przeprowadzonego postępowania. 



W związku z powyższym na podstawie § 45 ust. 2 Statutu Sołectwa wsi Równia: Organami nadzoru nad 

działalnością Sołectwa są: Rada Miejska oraz Burmistrz.  Na ręce Burmistrza Ustrzyk Dolnych składam 

wypracowane przez Komisję Rewizyjną wnioski, prosząc o podjęcie dalszych działań tym zakresie, a także 

o poinformowanie o nich osoby skarżące. 

Już z tego pisma wynika, że Burmistrz miał podjąć dalsze działania a także poinformować o nich 

skarżących. 

Zgodnie z § 20 Statutu Gminy Ustrzyki Dolne, Rada Miejska powołała Komisję Skarg Wniosków 

i Petycji, która na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

rozpatruje skargi na działanie Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników 

tych jednostek, z wyłączeniem skarg na te podmioty, których rozpatrywanie zastrzeżone jest 

ustawowo do właściwości innych niż Rada organów. 

W przedmiocie skargi na działalność burmistrza zastosowanie powinny mieć m.in. przepisy 

Rozdziału 2 Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (art. 227-

240 kpa).  

Skarga, o której mowa w art. 227 kpa, wykracza daleko poza ramy regulowane procedurą 

administracyjną ogólną czy szczególną, a także sądową. Ma ona bowiem za przedmiot wszelkie 

działanie, bezczynność lub zaniechanie każdego organu państwowego, organu jednostki 

samorządu terytorialnego, organu organizacji społecznej lub też ich pracowników, jest to bowiem 

"nieograniczony środek kontroli wszelkiej działalności (w tym zaniechań) aparatu państwowego" 

(J. Lang, Współdziałanie administracji, s. 79).  

 

Katalog zachowań organów i ich pracowników, które mogą stanowić przedmiot skargi, nie ma 

charakteru wyczerpującego. Świadczy o tym użycie przez ustawodawcę w treści przepisu 

sformułowania „w szczególności". Przedmiotem skargi może być zatem m.in.: 1) zaniedbanie lub 

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników; 2) 

naruszenie praworządności; 3) naruszenie interesów skarżących; 4) przewlekłe lub biurokratyczne 

załatwianie spraw. 

 

Mając na względzie powyższe wskazać należy, że zgodnie z art. 237 § 1 kpa., Organ właściwy do 

załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 

miesiąca. Z kolei stosownie do art. 237 § 3 kpa., o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się 

skarżącego, przy czym elementy składowe tego zawiadomienia określa art. 238 § 1 kpa.  
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