
UCHWAŁA NR LXXII/571/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. z o. o.

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 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.2)) w związku z § 8 ust.1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Pozostawia się bez rozpoznania skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, w związku z funkcjonowaniem 
PGKiM w Staszowie Sp. z o. o. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

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. 149, poz. 650, poz. 1544.

Id: OAGUF-FACYR-HIIOI-WAHTQ-XWDPA. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXII/571/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 10 października 2018 r.

W dniu 29 sierpnia 2018 roku i 4 września 2018 roku do Rady Miejskiej w Staszowie i Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęły anonimowe skargi tej samej treści wskazujące na 
nieprawidłowości w działaniu Burmistrza Miasta i Gminy Staszów oraz Prezesa Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. z o. o., związane z funkcjonowaniem PGKiM 
w Staszowie przesłane przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Centralne Biuro Antykorupcyjne, celem 
załatwienia według właściowości. 
Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. 
zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności wójta (burmistrza lub prezydenta 
miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.Warunki formalne, jakie 
powinna zawierać skarga w rozumieniu art. 227 k. p. a., określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 5, poz. 46), wydana na podstawie art. 226 k. p. a. Zgodnie z § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia skargi 
i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez 
rozpoznania. Przepis ten ustanawia wymóg, aby skarga zawierała wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) 
oraz adresu wnoszącego skargę, a niedochowanie tego wymogu sankcjonuje pozostawienie skargi bez 
rozpoznania. Nadmienia się, iż przedmiotowe pismo nie zawiera oznaczenia nadawcy (imienia i nazwiska), 
ani adresu zwrotnego. 
Po zapoznaniu się z treścią skargi Rada Miejska w Staszowie, zgodnie z wypracowanym stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie postanowiła pozostawić skargę bez rozpoznania kierując 
się normą prawną zawartą w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). 
Zgodnie z art. 237 § 1 k. p. a., organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić ją bez zbędnej 
zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Termin określony w art. 237 k. p. a. nie dotyczy skargi, 
która z uwagi na braki nieusuwalne została pozostawiona bez rozpoznania, a Rada jedynie stwierdza ten fakt. 
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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