Uchwała Nr XXXIII- 119/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wołomina

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ),
Rada Miejska w Wołominie uchwała co następuje:

§1
Uznaje się za niezasadną skargę Pana Józefa Wódki na działanie Burmistrza
Wołomina polegające na braku odpowiedzi na składane przez skarżącego pisma.
§2
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie
Nr XXXIII-119/2013 z dn. 20.11.2013 r.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi
Pana Józefa Wódki na działanie Burmistrza Wołomina
W podjętej uchwale Rada Miejska w Wołominie postanowiła uznać skargę za
niezasadną, po zapoznaniu się ze skargą Pana Józefa Wódki na działanie Burmistrza
Wołomina polegające na nieudzielaniu odpowiedzi na składane przez skarżącego pisma
biorąc pod uwagę wyjaśnienia sprawy złożone przez Burmistrza Wołomina, a także
opierając się na stanowisku Komisji Gospodarki Rady Miejskiej, która przeprowadziła
postępowanie wyjaśniające zasadność skargi, w toku którego ustalono, iż:
1. Pismo Pana Józefa Wódki z dnia 10 czerwca 2013 roku - wpływ do Urzędu Miejskiego
w Wołominie 11.06.2013 roku – odpowiedź Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich z dnia 20 czerwca 2013 roku WOS.6331.8.2012 – kopia w
załączeniu;
2. Pismo Pana Józefa Wódki z dnia 15 maja 2013 roku – wpływ do Urzędu Miejskiego w
Wołominie 16.05.2013 roku – zostało złożone w toku postępowania administracyjnego. W
dniu 25 kwietnia 2013 roku wysłano do stron postępowania zawiadomienie o zakończeniu
postępowania dowodowego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie i kierunku odpływu
wody opadowej na terenie działki na ew. 188.16 obr. Duczki 04 (Kopia w załączeniu).
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji
publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Pismo Pana Józefa Wódki z dnia 15 maja 2013 roku zostało włączone do akt
sprawy i potraktowane jako wypowiedzenie się strony co do zebranego materiału
dowodowego.
W dniu 31 maja 2013 roku strony postępowania z godnie z art. 36 KPA zostały
poinformowane o terminie załatwienia sprawy, wyznaczonym na dzień 21 czerwca 2013
roku. W dniu 5 czerwca 2013 roku została wydana decyzja Burmistrza Wołomina Nr
121/13 odmawiająca wydanie decyzji nakazującej właścicielom działki nr ew. 188/.16 obr.
Duczki 04 przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających
szkodom na ww. działce. W dniu 1 lipca 2013 roku całość akt sprawy wraz z odwołaniem
Pana Józefa Wódki od decyzji Burmistrza Wołomina z dnia 5 czerwca 2013 roku Nr
121/13 znak WOŚ.6331.8.2013 zostało przekazane do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie.
3. Pismo Pana Józefa Wódki z dnia 4 marca 2013 roku - wpływ do Urzędu Miejskiego w
Wołominie 6.03.2013 roku. Odnośnie budowy nakładki asfaltowej w ulicy Jaroszewskiej w
Duczkach Pan Józef Wódka był wielokrotnie informowany zarówno przez Burmistrza
Wołomina, Zastępcę Burmistrza Wołomina podczas spotkań. Po uzyskaniu ustnych
odpowiedzi i wyjaśnień Pan Józef Wódka nie zgłaszał uwag i wydawał się
usatysfakcjonowany uzyskanymi informacjami. W dniu 31 października 2013 roku
Zastępca Burmistrza Wołomina Pan Sylwester Jagodziński udzielił Panu Józefowi Wódce
pisemnej odpowiedzi na wymienione pismo.

4. Pismo Pana Józefa Wódki z dnia 29 lipca 2013 roku - wpływ do Urzędu Miejskiego w
Wołominie 31.07.2013 roku. W dniu 15 maja 2013 roku odbyło się spotkanie Burmistrza
Wołomina z Panem Józefem Wódką, podczas którego omawiane były i wyjaśniane
wszystkie problemy poruszane w pismach Skarżącego.
5. Pismo Pana Józefa Wódki z dnia 30 lipca 2012 roku – wpływ do Urzędu Miejskiego w
Wołominie 31.07.2012 roku. Wystąpienie Pana Józefa Wódki z dnia 30 lipca 2012 roku
będące skargą na działanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Wołominie zostało
przekazane zgodnie z właściwością do Komendanta Straży Miejskiej w Wołominie, jako
właściwego do załatwienia skargi na pracowników podległej jednostki organizacyjnej.
Skarga Pana Józefa Wódki dotyczyła stricte działalności funkcjonariuszy Straży Miejskiej
w Wołominie. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, organy państwowe
określone w art. 229 KPA, przekazując w trybie art. 231 KPA skargę do załatwienia
zgodnie z właściwością. Obowiązek zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia
skargi o sposobie jej załatwienia stoi na straży zasady obiektywizmu w załatwieniu skargi.
Przepis art. 232 KPA nie określa formy przekazania skargi ani zawiadomienia o jej
przekazaniu. Przekazanie skargi stanowi czynność techniczną. O każdym przekazaniu
skargi organ musi zawiadomić skarżącego (art. 232 § 3 KPA). Niestety o przekazaniu
skargi nie został powiadomiony Pan Józef Wódka. Komendant Straży Miejskiej w
Wołominie przeprowadził postępowanie wyjaśniające i w dniu 7 września 2013 roku
przekazał sprawozdanie z postępowania skargowego w sprawie wystąpienia Pana Józefa
Wódki. Skarga Pana Józefa Wódki została uznana przez Komendanta uznana za
bezzasadną, a zarzuty oddalone. W związku z powyższym sprawozdanie z postępowania
skargowego Komendanta uznano za zawiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia
skargi i w dobrej wierze zakończono postępowanie.
6. Pisma Pana Józefa Wódki z dnia 15.01.2011 roku i z dnia 7.03.2011 roku. Pismo Pana
Józefa Wódki z dnia 15.01.2011 roku pozostało bez odpowiedzi. W chwili obecnej, po
ponad 2 latach, trudno przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zwłaszcza że
pracownicy, o których mowa w piśmie nie pracują już w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
Odnośnie do pisma z dnia 7 marca 2013 roku, odpowiedź została udzielona w dniu 5
kwietnia 2011 roku. Pismo zostało doręczone przez gońca urzędowego, co potwierdza
rejestr pocztowy z dnia 5 kwietnia 2011 roku, zawierający potwierdzenie odbioru
korespondencji adresowanej do Pana Józefa Wódki.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Wołominie rozpatrując skargę Pana Józefa
Wódki zajęła stanowisko jak w § 1 uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

