UCHWAŁA NR XLIII -161/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wołomina
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
Administracyjnego ( Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ) Rada Miejska w Wołominie uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę mieszkańca na działanie Burmistrza Wołomina dotyczące terminu
udzielania odpowiedzi na pisma skarżącego.
§ 2. Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenie skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie
§ 4. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII -161/2017
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 26 października 2017 r.
Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Wołomina dotyczące terminu
udzielania odpowiedzi na pisma skarżącego

W dniu 21 września 2017 r. Skarżący złożył skargę na działania Burmistrz Wołomina, której
przedmiotem była bezczynność w udzieleniu mu odpowiedzi na jego pisma z dnia 9 kwietnia 2017 r i z dnia
13 czerwca 2017 r. (złożone drogą elektroniczną) na działalność i organizację PSZOK-ów w Wołominie
Rada Miejska w Wołominie biorąc pod uwagę wyjaśnienia Burmistrza Wołomina, powodów powstania
skargi i rekomendację Komisji Bezpieczeństwa co do sposobu rozpatrzenia skargi mieszkańca z dnia
21 września 2017 roku na działanie Burmistrza Wołomina, której przedmiotem była bezczynność w udzieleniu
mu odpowiedzi na jego pisma z dnia 9 kwietnia 2017 r i z dnia 13 czerwca 2017 r. (złożone drogą
elektroniczną) na działalność i organizację PSZOK-ów w Wołominie, postanowiła uznać złożoną skargę za
bezzasadną.
Zwrócić należy uwagę, że odpowiedź na wystąpienia z dnia 9 kwietnia 2017 r i z dnia 13 czerwca
2017 r. została Skarżącemu udzielona w dniu 17 lipca 2017 r. Co prawda zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r., poz. 1257) organ
właściwy do załatwienia sprawy powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca, nie zmienia to jednak faktu, że skarga z dnia 20 września 2017 r. (data wpływu do Urzędu
Miejskiego w Wołominie w dniu 21 września 2017 r.) w dacie jej złożenia była bezprzedmiotowa, bowiem
Skarżący otrzymał już odpowiedź na złożone wystąpienia. Celem skargi na bezczynność nie jest samo
stwierdzenie pozostawania przez organ w stanie bezczynności, lecz spowodowanie ustania tego stanu poprzez
doprowadzenie do załatwienia przez organ określonej sprawy. Zatem w sytuacji, gdy organ załatwił sprawę
przed wniesieniem skargi na bezczynność do organu rozpatrującego skargę, skarga ta winna być uznana jako
nieuzasadniona (por. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 czerwca 2016 r., sygn. akt II SAB/Wa 1062/15, zob.
też: Postanowienie NSA z 16 marca 2000 r. sygn. akt I SAB 201/99, wyrok NSA z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie sygn. akt I OSK 238/15 ).
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Wołominie postanowiła jak w § 1 uchwały.
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