
 

Uchwała Nr … 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia … 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 238 § 1 i art. 

229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych postanawia 

co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się skargę Pana Jana Pietruszczaka z dnia 4 maja 2021 r. na działalność 

Burmistrza Ustrzyk Dolnych za b e z z a s a d n ą z powodów wskazanych  

w uzasadnieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do 

zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr … 

Rady Miejskiej  
w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …… 

 

 

W związku ze złożoną skargą pana Jana Pietruszczaka na Burmistrza Ustrzyk 

Dolnych, komisja Skarg Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej uznanie skargi za 

bezzasadną. 

W dniu 28 kwietnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych wpłynęła skarga 

na Burmistrza Ustrzyk Dolnych.  

W dniu 26 maja 2021 r. Komisja udała się na wizję lokalną, w celu zapoznania się ze 

stanem faktycznym w terenie. 

Pan Jan Pietruszczak jest właścicielem działki o nr 486 w miejscowości Ustjanowa 

Górna, którą od dłuższego czasu wykorzystuje do celów rolnych. Od wielu lat w kwestii dojazdu 

do w/w działki nic się nie zmieniło, co mogło negatywnie wpłynąć na dojazd do tej działki. 

Dojazd do działki 486 jest możliwy drogą gminną (na działkach ew. nr 709,739,490) 

oraz alternatywnie drogą gminną (działki ew. nr: 709,521,489,490) 

Zarzuty Pana Jana Pietruszczaka dotyczą działań burmistrza w zakresie zaspokajania 

zbiorowych potrzeb wspólnoty związanych z dojazdem do działki skarżącego należy uznać za 

bezzasadne. 

Komisja zajmowała się skargą tylko w tej części, tj. zarzutów dotyczących działań 

burmistrza w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty związanych 

z wykonywaniem zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.).  

 


