
UCHWAŁA NR XLI/440/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 26 września 2022 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na Burmistrza Miasta Poręba 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.:  Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą na Burmistrza Miasta Poręba z dnia 27.06.2022r. (sygn. RKP 2525),  jaka 
wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 28.06.2022r., skargę pozostawia się bez rozpoznania z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Po zapoznaniu się ze skargą na Burmistrza Miasta Poręba z dnia 22.07.2022r. (sygn. RKP 2805),  jaka 
wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 25.07.2022r., skargę pozostawia się bez rozpoznania z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Poręba, zobowiązując jednocześnie 
do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Jak stanowi zaś § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić 
ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia 
otrzymania wezwania , wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje 
pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 

W dniu 29 sierpnia 2022 roku Przewodnicząca Rady Miasta Poręba wystąpiła do skarżącego z pismem 
o sprecyzowanie zarzutów zawartych w skardze z dnia 27 czerwca 2022r. (sygn. RKP 2525), jaka wpłynęła do 
Rady Miasta Poręba w dniu 28 czerwca 2022r. oraz skardze z dnia 22 lipca 2022r. (sygn. RKP 2805), jaka 
wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 25 lipca 2022r. Skarżący nie uzupełnił stwierdzonych braków ani 
w żaden sposób nie sprecyzował stawianych zarzutów. Skarżący skierował za to skargi stawiając zarzuty 
przeciwko Przewodniczącej Radzie Miasta Poręba. Pozostają one jednak całkowicie bezpodstawne mając na 
uwadze właśnie brak uzupełnienia i sprecyzowania pierwotnych skarg Z uwagi na fakt, iż niemożliwe było 
sformułowanie konkretnych zarzutów, Rada Miasta Poręba pozostawia skargi bez rozpoznania. 
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