Projekt
z dnia 21 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
Na podstawie art. 18 pkt. 2 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018
poz.994 z póź. zm.1)) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm2)) w związku z §101 i § 102 Statutu Miasta GolubiaDobrzynia z dnia 20 listopada 2018r. po rozpatrzeniu skargi z dnia 10 pazdziernika 2018 r. na działalność
Burmistrza Golubia-Dobrzynia uchwala się co nastepuje:
§ 1. Uznaję się skargę na Burmistrza Golubia-Dobrzynia za bezzasadną zgodnie z opinią stanowiącą
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2018 r., poz.1000, poz.1349, poz.1432,
poz.2500.
2) Zmianu
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w :(Dz.U z 2018 poz149;Dz. U z
2018 poz.650;Dz.U.z 2018 poz.1544;Dz.U z 2018 poz.1629
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia....................2019 r.
Opinia
Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia dotyczy skargi z dnia 10 października
2018 roku na działalność Burmistrza miasta Golubia-Dobrzynia oraz wezwania do zapłaty.
Komisja skarg, wniosków i petycji na podstawie Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia
2002 roku (Dz.U. Nr 5 poz. 46) zapoznała się z treścią skargi przekazanej przez Przewodniczącego
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
Stanowisko w przedmiotowej sprawie zostało wypracowane podczas posiedzeń Komisji, które odbyły się
w dniach 5 grudnia 2018 roku i 14 stycznia 2019 roku, Komisja stwierdza, że w części w jakiej autor pisma
jednoznacznie wskazuje, iż działa na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym(t. j. Dz.U.z 2018 r. poz. 994ze.zm) wzywa organ Radę Miasta Golubia-Dobrzynia do usunięcia
naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego
jako wezwania do usunięcia naruszenia prawa, należy jednoznacznie stwierdzić, iż odpowiedź Organu na
niniejsze wezwanie nie jest obligatoryjna, a brak odpowiedzi nie może być potraktowany jako Jego
bezczynność.
Powyższe jednoznacznie potwierdza orzecznictwo sądowe dla przykładu należy podać Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 maja 2017 r. sygn. Akt II SAB/Łd 103/17.
Niniejszym orzeczeniem WSA odrzucił skargę na bezczynność
w przedmiocie
nie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wskazując, iż organ nie ma
obowiązku prawnego w tym zakresie.
W części w jakiej skarżący zgłasza roszczenia z tytułu wejścia w życie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jako zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych w rozumieniu
art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U.z
2018 r.poz.1945ze zm) należy podkreślić, iż Wnioskodawca może ich dochodzić na drodze sądowej przed
sądami powszechnymi, dlatego też Gmina Miasto Golub-Dobrzyń nie miała obowiązku udzielać
odpowiedzi w tym zakresie.
W związku z tym żądania Wnioskodawcy wyrażone w Piśmie nie były rozpatrywane jako podania ani
skargi i wnioski w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.
Dz.U.z 2018 r. poz. 2096ze zm).
Na marginesie warto wskazać, iż roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia,
w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.
Przewodnicząca Komisji
Anna Paprocka
/podpis na oryginale/
Członkowie Komisji
1. Hanna Grzywińska
2. Józef Pietrzak
3. Krzysztof Skrzyniecki
4. Łukasz Bednarski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z §101 pkt.1 Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia skarga została przekazana do Komisji Skarg
Wniosków i Petycji Rady Miasta celem podjęcia czynności niezbędnych do wyjaśnienie przytoczonych w
niej okoliczności oraz wydania opinii.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 05.12.2018r i 14.01 2019r. zapoznała sie
z dokumentacją i wydała opinię w/w sprawie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Sporzadziła: Katarzyna Godlewska
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