UCHWAŁA NR …./…/2014
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) w związku z art.229 pkt.3 oraz art. 239 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z
2013 r. poz.267), po rozpatrzeniu ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół
Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w
Krapkowicach i podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uchwale Nr
XXV/435/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krapkowicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Witold Rożałowski

Uzasadnienie
Na mocy uchwały Nr XXV/435/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego
2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną.
Skarżąca została poinformowana o uznaniu skargi za bezzasadną, motywy rozstrzygnięcia
zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały o numerze XXV/435/2014.
Pismem z dnia 24 marca 2014r. skarżąca złożyła skargę na Radę Miejską w Krapkowicach w
związku z nierzetelnym i nieuczciwym rozpatrzeniem skargi z dnia 28 października 2013r.
Skarga ta została złożona na ręce Wojewody Opolskiego.
Następnie Wojewoda Opolski, pismem datowanym na dzień 26 marca 2014r., działając w
oparciu o przepis art. 231w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego przekazał ww. pismo Radzie Miejskiej w Krapkowicach w celu
ponownego rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem podnoszonych przez skarżącą
okoliczności.
Przedmiotem badania Rady Miejskiej w Krapkowicach stała się kwestia tego rodzaju, czy
okoliczności wskazane w treści pisma z dnia 24 marca 2014r. stanowią okoliczności nowe, w
stosunku do okoliczności wskazanych już w skardze z dnia 28 października 2013r. i w
pismach skargę tę precyzujących.
Rada Miejska w Krapkowicach w wyniku przeprowadzonej analizy treści pisma stwierdziła,
iż pismo z dnia 24 marca 2014r. nie zawiera żadnych nowych okoliczności. W istocie bowiem
pismo to stanowi nie tyle kontynuację skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
ale skargę na samą Radę Miejską i sposób, w jaki rozpatrzyła ona skargę z dnia 28
października 2013r.
Na mocy przepisu art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego rada gminy
jest kompetentna do rozpatrywania skarg
na kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych. Pismo z dnia 28 października 2013r. stanowiło właśnie taką skargę i z tego
względu zostało według właściwości przekazane do rozpoznanie Radzie Miejskiej. Rada
Miejska uchwałą z dnia 26 lutego 2014r. uznała skargę za bezzasadną. Uchwała ta zawierała
szczegółowe uzasadnienie, tym samym bezzasadność skargi została wykazana w odpowiedzi
na skargę. Pismem z dnia 24 marca 2014r. skarżąca wychodzi natomiast poza kompetencje
Rady Miejskiej, która nie jest władna do rozpatrzenia skargi na samą siebie. Na skutek
przekazania skargi Rada Miejska podjęła się ustalenia czy w jej treści – prócz zarzutów pod
adresem samej Rady – znalazły się również twierdzenia dotyczące skargi na Dyrektora
Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach i czy twierdzenia te stanowią o powołaniu
nowych – względem skargi z października 2013r. - okoliczności. Analiza treści skargi
doprowadziła jednak do wniosku, iż w ponownej skardze nie zostały wskazane żadne nowe
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Po myśli natomiast przepisu art. 239 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „w
przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania
skarżącego.”.
Z uwagi więc na niewskazanie przez skarżącą żadnych nowych okoliczności Rada Miejska w
Krapkowicach uznała skargę za bezzasadną i podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko
w sprawie, wyrażone uchwałą Nr XXV/435/2014 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2014r.w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,
doręczoną skutecznie skarżącej.

