UCHWAŁA NR XVI/264/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi zanonimizowano
z dnia 9 stycznia 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 36, art. 229 pkt 3 i art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Po podjęciu czynności polegających na wstępnym rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Toszka na
posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku w dniu 23 stycznia 2020 r. przedłuża się
termin rozpatrzenia złożonej skargi do dnia 9 marca 2020 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy objętej skargą.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do zawiadomienia
o przedłużeniu i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi.

skarżącego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
W dniu 9 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Toszku wpłynęła skarga na działalność Burmistrza
Toszka w przedmiocie nieuregulowanego stanu prawnego posadowienia rur wodociągowych na działkach
skarżącego.
Zgodnie z § 43b ust. 1-4 Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz.
6521 z późn, zm.) złożoną skargę na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. rozpoznała Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku, której przedmiotem działania jest udzielanie pomocy radzie
w procesie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, z zachowaniem terminów wynikających z przepisów
odrębnych.
W toku dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Toszku uznała
że niniejsza skarga wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i niemożliwe jest jej
rozpoznanie w ustawowym terminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.; dalej „k.p.a".).
Zgodnie z art. 237 § 1 i § 4 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie
określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-38 k.p.a. W myśl art. 36 § 1 k.p.a. o każdym przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony,
podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do
wniesienia ponaglenia.
W związku z tym, że organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego są organami
kolegialnymi, jedyną formą prawną, w której rada gminy może się wypowiedzieć w przedmiocie skargi jest
uchwała.
W powyższej sprawie ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
celem ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w skardze i niemożność podjęcia uchwały przez Radę
Miejską w Toszku w terminie miesiąca, w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia
nowego terminu rozpatrzenia skargi.
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