
UCHWAŁA NR XL/434/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie skargi 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. 229 pkt 3 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. Rada Miasta Poręba uznaje się za niewłaściwą rzeczowo do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
Poręba z dnia 17.08.2022 r. (sygn. RKP 3081), jaka wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 19.08.2022 r., 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia pouczyć 
skarżącego o przysługującej mu skardze do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 
(jt.: Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów 
właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 
działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
jest rada gminy. 

Jak stanowi zaś 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. 

Rada Miasta Poręba uznaje się za niewłaściwą rzeczowo do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
Poręba z dnia 17.08.2022 r. (sygn. RKP 3081), jaka wpłynęła do Rady Miasta Poręba w dniu 19.08.2022 r. 
Przedmiotowa skarga tyczy się postępowania prowadzonego przed Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Rada Miasta Poręba nie jest zaś właściwa do oceny tegoż postępowania oraz 
zapadłego rozstrzygnięcia. Nadzór nad Pełnomocnikiem Terenowym sprawuje zaś Rzecznik Praw 
Obywatelskich. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Miasta Poręba podjęła przedmiotową uchwałę. 
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