
UCHWAŁA NR XI/101/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana W.S. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo Rada Miasta 
i Gminy Czerniejewo uznaje skargę za niezasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo do zawiadomienia skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/101/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Pismem z dnia 4 lipca 2019 r. kierowanym wprost do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
i Gminy Czerniejewo, Pan W.S. złożył uzupełniające wyjaśnienia do swojej skargi z dnia 17 czerwca
2019 r. na pracownika Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. W wyjaśnieniach tych, oprócz rozszerzenia
swoich zarzutów wobec kolejnego pracownika Urzędu oraz radcy prawnego świadczącego usługi na rzecz
Gminy, Pan W.S. złożył skargę również na Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo. Skarżący zarzucił
Burmistrzowi, iż akceptuje on nieprzestrzeganie kodeksu postępowania administracyjnego przez swoich
pracowników.

Pismem z dnia 22 lipca 2019 r. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawiadomiła
skarżącego o terminie rozpatrzenia jego skargi w dniu 31 lipca 2019 r.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 31 lipca 2019 r. Przewodnicząca zwróciła się do skarżącego
o doprecyzowanie swojej skargi, czy dotyczy ona również działalności Burmistrza, czy też pracowników
Urzędu. Skarżący doprecyzował, że skarga dotyczy również działalności Burmistrza i zarzuca mu
akceptowanie nieprzestrzegania przez podległych mu pracowników kodeksu postępowania
administracyjnego. Skarżący powtórzył swoje zarzuty kierowane wobec pracowników Urzędu
rozpatrujących bezpośrednio jego sprawy administracyjne. Obie sprawy dotyczyły przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego we własność. Sprawy te zakończyły się wydaniem decyzji o umorzeniu
postępowania oraz postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w sprawie odmowy wydania
zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa we własność. W obu
sprawach skarżący odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (odwołanie i zażalenie).
Sprawy z odwołania nie zostały jeszcze przez organ odwoławczy rozpatrzone. Skarżący zarzucił
pracownikom niestosowanie podczas rozpatrywania jego spraw kpa, w tym przeprowadzanie dowodów bez
jego wiedzy, nieznajomość aktualnych przepisów oraz nieumiejętność ich interpretowania. Na zadane mu
pytanie dlaczego nie podnosi tych zarzutów w złożonych przez siebie odwołaniach wyjaśnił, że
Samorządowe Kolegium Odwoławcze takimi sprawami się nie zajmuje.

Obecni na posiedzeniu Komisji pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo właściwi w sprawach
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność wyjaśnili, iż zawsze stosują aktualne przepisy
prawa (Urząd korzysta z aktualnej bazy aktów prawnych Lex Samorząd), swoje decyzje konsultowali
z radcą prawnym Urzędu, a przy rozpatrywaniu spraw zawsze stosują przepisy kodeksu postępowania
administracyjnego. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wyjaśnił, iż nigdy nie miał zastrzeżeń do pracy
pracowników w stosunku do których kierowane są zarzuty, sam zawsze stosuje przepisy kodeksu
postępowania administracyjnego, a skargi skarżącego wynikają po prostu z niezadowolenia z podjętych
przez niego decyzji.

Biorąc pod uwagę złożone na posiedzeniu przez skarżącego i Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
wyjaśnienia Komisja, w głosowaniu jawnym, postanowiła uznać skargę za niezasadną. Komisja uznała, iż
skarżący nie udowodnił, iż Burmistrz akceptuje niestosowanie przez podległych mu pracowników
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Sprawy, które były podstawą wniesienia skargi,
nie zostały jeszcze ostatecznie zakończone przez organy administracji (obie sprawy są w toku). Zatem żaden
organ wyższego rzędu ani sąd nie wypowiedział się w przedmiocie ewentualnego niestosowania przez
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zarówno
pracownicy Urzędu jak i Burmistrz złożyli oświadczenia, że stosują przy rozpatrywaniu spraw
administracyjnych kodeks postępowania administracyjnego, a podnoszone przez skarżącego zarzuty
powinny tak naprawdę znaleźć się w odwołaniach skarżącego do organów wyższej instancji.

Pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiadomiła
skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi przez Komisję oraz o miejscu i terminie rozpatrzenia skargi przez
Radę Miasta i Gminy Czerniejewo.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 21 sierpnia 2019 r.
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