
UCHWAŁA NR III/29/2018
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 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.1)) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.2)) Rada 
Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uznać skargę z dnia 06.11.2018 r. przesłaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na 
działalność 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

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz.1629.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr III/29/2018

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pismem znak:WIG.II.1411.3.2018 z dnia 16.11.2018 
r. (data wpływu do Urzędu 20.11.2018 r.) na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) przekazał Radzie Miejskiej w Staszowie skargę z dnia 06.11.2018 r. 
dotyczącą niezałatwienia sprawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, polegającej na 
przywróceniu drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1047/1 w miejscowości 
Wiązownica Duża. Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza jest rada gminy. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie na posiedzeniu w dniu 11.12.2018 r. ustaliła, iż 
pismem z dnia 26.09.2018 r., które wpłynęło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
przekazanego Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów dnia 03.10.2018 r. skarżący zwrócił się 
z prośbą o przywrócenie drogi gminnej w Wiązownicy Dużej (działka oznaczona w ewidencji 
gruntów nr 1047/1). Pismami z dnia 10.10.2018 r. znak: PINB.IiOA.III.501.7.15.2018 Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomił o mających się odbyć kontrolach obiektów 
budowlanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1054 oraz 1045 odpowiednio 
25.10.2018 r. i 26.10.2018 r.. W dniu 26.10.2018 r. PINB podczas kontroli obiektów budowlanych 
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1045 w Wiązownicy Dużej, przy udziale 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Staszów wstrzymał roboty budowlane prowadzone na działce 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1045. Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 36 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) 
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wymagającej 
podjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego, 
o czym wnioskodawca skargi został poinformowany w uzasadnieniu postanowienia z dnia 
26.10.2018 r. znak :IPP-I.7230.189.2018.VII. Na przedmiotowe postanowienie służyło skarżącemu 
zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta i Gminy Staszów, a z którego środka odwoławczego skarżący nie skorzystał. W chwili 
wydania przez PINB rozstrzygnięcia w sprawie zabudowy drogi gminnej oznaczonej w ewidencji 
gruntów nr 1047/1 może zajść konieczność wszczęcia postępowania z Urzędu w sprawie 
przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w zakresie innym niż pozostający 
w kompetencjach PINB, a będącym w kompetencjach Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. Mając 
powyższe na uwadze, Rada Miejska w Staszowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie, uzyskanych w sprawie wyjaśnieniach ze 
strony Kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego tut. Urzędu oraz skarżącego, 
uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną. Na obecnym etapie sprawy nie znajduje się 
uzsadnienia faktycznego, dotyczącego niezałatwienia sprawy w sposób jasny i wyczerpujący. 
Ponadto Rada Miejska w Staszowie informuje, że zgodnie z art. 239 § 1 w/w ustawy "w przypadku 
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 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". Mając powyższe na uwadze podjęcie 
uchwały uważa się za zasadne. 
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