Projekt
z dnia 8 lutego 2022 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie przekazania skargi do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372
ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Wniesioną w dniu 06 grudnia 2021 r. skargę na działanie Burmistrz Białej Piskiej przekazuje się do
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej zawiadomi pisemnie
skarżącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie
W dniu 06 grudnia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Białej
Piskiej skarga na działanie Burmistrz Białej Piskiej. Skarga adresowana do Rady Miejskiej w Białej Piskiej
dotyczyła przeprowadzonego konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim. Skarżący
podniósł w swojej skardze, że nastąpiło istotne naruszenie ustawy o systemie oświaty, gdyż Pani Burmistrz
przy wyborze składu osobowego komisji konkursowej powołała jako swego przedstawiciela radnego, który
również pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskie w Białej Piskiej.
W dniach 14 oraz 22 grudnia 2021 r. odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Białej Piskiej. W dniu 14 grudnia 2021 r. skarżący przedstawił komisji swoje stanowisko
zwracając się z prośbą o uznanie skargi za zasadną. Skarżący powołując się na wyrok WSA w Lublinie z dnia
6 maja 2021 r. III SA/Lu 15/21 uważa, że wadliwość w zakresie powołania komisji konkursowej stanowi
podstawę do wyeliminowania wszelkich zarządzeń wydanych przez Burmistrza Białej Piskiej w sprawie
powołania dyrektora.
W dniu 04 lutego 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej Piskiej ponownie
zapoznała się ze skargą oraz z opinią prawną z dnia 16.12.2021 r., zgodnie z którą Rada Miejska w Białej
Piskiej nie jest uprawiona do rozpatrywania skargi na Burmistrza, gdyż skarga stanowi „sygnalizację”
niezgodnego z prawem działania, wydanego zarządzenia, która winna być w tej sytuacji poddana kontroli
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego sprawującego nadzór prawny nad m.in. aktami prawnymi organów
wykonawczych gminy.
W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji podjęła decyzję, że Rada Miejska nie posiada
kompetencji do oceny prawnej prawidłowości wydanego zarządzenia. Komisja podjęła wniosek o przekazaniu
skargi do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej w Białej
Piskiej podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
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