
UCHWAŁA NR II/9/2018 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.O) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Rada 
Miejska w Staszowie uchwala, eo następuje:

§i-

Uznać skargę przesłaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach w dniu
24.10.2018 r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za bezzasadną, z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu do uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ireneusz Kwiecjasz

0 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr II/9/2018 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 26 listopada 2018 r.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pismem znak:SPN.III. 1411.2.2018 z dnia
19.10.2018 r. (data wpływu do Urzędu 24.10.2018 r.) na podstawie art. 231 w związku
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) przekazał Radzie Miejskiej w Staszowie skargę z dnia
24.09.2018 r. przekazaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach przy
piśmie z dnia 09.10.2018 r., znak:SKO.IN-90/3561/141/2018, dotyczącą niezałatwienia 
przez Burmistrza Miasta i Gminy StaszówM^istamywym terminie wniosku o wstrzymanie 
robót rozbiórkowych ogrodzenia przy ul. w Staszowie. Zgodnie z art. 229 pkt
3 w/w ustawy/ organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności 
burmistrza jest rada gminy. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w/ Staszowie wy praco w/ując 
stanowisko dla Rady Miejskiej w Staszowie ustaliła, iż skarżący pismem z dnia 28.08.2018 
r. wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów ”o wstrzymanie likwidacji 
ogrodzenia działki przy> ul. ^ ^ ^ ^ ^ ^ K d o c z a s u  ustalenia w obecności Sądu gdzie istnieje 
prawdziwa wschodnia g r a r d c a u l ^ ^ ^ ^ ^ ,  w celu abyśmy wszyscy wiedzieli, czy 
wzajemnie wiemy”. Następnie skarżący pismem z dnia 24.09.2018 r. na podstawie
art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) złożył ponaglenie na załatwienie sprawy przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Staszów/, które wraz z aktami sprawy zostało przekazane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium 
Odw/oław/czego w Kielcach. Urząd Miasta i Gminy w/ Staszowie pismem znak:IPP- 
1.7000.11.2018.1.IV z dnia 28.09.2018 r. przedstawił skarżącemu stanowisko we 
wnioskowanej sprawie, z zachow/aniem ustaw/owego terminu załatwienia sprawy. 
Nadmienić należy, iż w powyższej sprawie skarżący po uprzednim wystąpieniu pismem 
z dnia 14.03.2018 r. otrzymał pismem z dnia 10.04.2018 r. stosow/ne wyjaśnienia. Odnosząc 
się do ew/entualnej kwestii braku podjęcia rozstrzygnięcia orzekającego o istocie sprawy 
w formie postanowienia bądź decyzji należy zauważyć, iż w powyższej sprawie nie było 
prowadzone postępowanie. Spraw/a dotyczyła ogrodzenia, które wraz z działką oznaczoną 
numerem według ewidencji gruntów 2784/2 stało się własnością Gminy Staszów na 
podstawie decyzji Starosty Staszowskiego Nr S-l 18.3/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku. 
Gmina Staszów posiadając praw/o własności, w celu umożliw/ienia realizacji zadania: 
"Rozbudow/a ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, 
Akacjowej i Czereśniowej" w dniach 12 i 14.09.2018 r. dokonała rozbiórki usytuowanego 
na terenie przedmiotowej działki, odcinka ogrodzenia uniemożliw/iająeego dalszą realizację 
robót związanych z budow/ą drogi. Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Staszowie 
po zapoznaniu się ze stanow/iskiem Komisji Rew/izyjnej Rady Miejskiej w Staszowie, 
uzyskanych w sprawie wyjaśnieniach ze strony Kierow/nika Wydziału Inw/estycji 
i Planowania Przestrzennego tut. Urzędu oraz skarżącego, uznaje przedmiotow/ą skargę za 
bezzasadną. Nie znajduje się uzsadnienia faktycznego, dotyczącego niezałatwienia 
w ustawowym terminie wniosku o w/strzymanie robót rozbiórkowych ogrodzenia przy ul.

l Miejska w Staszow/ie informuje, że zgodnie z art. 239 § 1 w/w ustawy 
"w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej

w Staszow/ie.
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bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania 
skarżącego".
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