
UCHWAŁA NR XXXIX/411/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie uchylenia w części uchwały nr XXXV/371/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku 
oraz stwierdzenia swej niewłaściwości do rozpatrzenia 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 art. 231 § 1 w zw. z art. 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (jt.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchyla się § 6 uchwały nr XXXV/371/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku, 
w zakresie której Rada Miasta Poręba rozpatrzyła skargę z dnia 02 marca 2022 roku (sygn. RKP 795) na 
Burmistrza Miasta Poręba, jaka wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 03 marca 2022 roku. 

2. Uchyla się § 7 uchwały nr XXXV/371/22 Rady Miasta Poręba z dnia 28 marca 2022 roku, w zakresie 
której Rada Miasta Poręba rozpatrzyła skargę z dnia 03 marca 2022 roku (sygn. RKP 834) na Burmistrza 
Miasta Poręba, jaka wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 07 marca 2022 roku. 

§ 2. 1. Rada Miasta Poręba uznaje się za niewłaściwą rzeczowo do rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta Poręba z dnia 02 marca 2022 roku (sygn. RKP 795), jaka wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 
03 marca 2022 roku, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały 
oraz postanawia pouczyć skarżącego o przysługującej mu skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach. 

2. Rada Miasta Poręba uznaje się za niewłaściwą rzeczowo do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
Poręba z dnia 03 marca 2022 roku (sygn. RKP 834), jaka wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 07 marca 
2022 roku, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz 
postanawia pouczyć skarżącego o przysługującej mu skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Poręba, zobowiązując jednocześnie 
do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały. 

§ 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. 

Uchwałą nr XXXV/371/22 z dnia 28 marca 2022 roku Rada Miasta Poręba rozpatrzyła między innymi: 1) 
skargę z dnia 02 marca 2022 roku (sygn. RKP 795) na Burmistrza Miasta Poręba, jaka wpłynęła do Rady 
Miasta Poręba w dniu 03 marca 2022 roku, oraz 2) skargę z dnia 03 marca 2022 roku (sygn. RKP 834) na 
Burmistrza Miasta Poręba, jaka wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 07 marca 2022 roku. 

W wyniku podjętego przez Wojewodę Śląskiego postępowania stwierdzono, iż Rada Miasta Poręba nie była 
właściwa rzeczowo do rozpatrzenia przedmiotowych skarg, albowiem oceny czy w konkretnej sprawie 
Burmistrz Miasta Poręba mógł odmówić udzielenia informacji publicznej zwykłym pismem (a nie decyzją) 
powinien dokonać sąd administracyjny. W tym stanie rzeczy załatwienie przez Radę Miasta Poręba tychże 
skarg nie może zostać uznane za prawidłowe. Konieczne zaś staje się pouczenie skarżącego o przysługującej 
mu skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. 

Zgodnie z art. 231 § 1 k.p.a. jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, 
obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu 
organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Jak stanowi zaś 
art. 240 k.p.a. gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według przepisów kodeksu (art. 3 § 
1 i 2) albo nie należy do właściwości organów administracji publicznej, przepisy art. 233-239 stosuje się 
odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się przepisy postępowania 
właściwego dla danej sprawy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 351138D9-779C-4C0B-84D5-0814E441DBE2. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2

	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



