Projekt
z dnia 03 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.
z 2021 r., poz.1372 ze zm.), art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1491 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz. U. z 2002 r, Nr 5, poz. 46) po rozpatrzeniu wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Białej Piskiej - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawić bez rozpoznania skargę na działalność Burmistrza Białej Piskiej z przyczyn określonych
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski
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Uzasadnienie
W dniu 18.10.2021 r. do Urzędu Miejskiego od „Klub Myśli Społeczno – Politycznej Powiat piski- Czas na
Zmiany” wpłynęła skarga na Burmistrza Białej Piskiej której przedmiotem jest istotne naruszenie prawa przez
Burmistrza Białej Piskiej poprzez wydanie zarządzenia wbrew art. 36a ust.6 punkt 1 ustawy z 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej Piskiej na posiedzeniu w dniu 25.10.2021 r. po
zapoznaniu się ze skargą ustaliła, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46), a w
szczególności § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz
adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. Przepis ten ustanawia wymóg aby skarga zawierała
wskazanie m. in. adresu wnoszącego, a nie dochowanie tego wymogu sankcjonuje pozostawienie skargi bez
rozpoznania.
W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, że skarga nie zawiera oznaczenia
dokładnego adresu zwrotnego ani imienia i nazwiska skarżącego, zatem podczas głosowania zatwierdziła
wniosek aby skargę uznać za anonimową i pozostawić ją bez rozpoznania.
Rada Miejska w Białej Piskiej zgodnie z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że skargę
należy pozostawić bez rozpoznania.
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