UCHWAŁA NR XLV/455/2022
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,
583, 1005 i 1079) oraz art. 231 i art. 234 pkt 1 w związku z art 236 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052 i 2320) Rada Miejska w Policach uchwala,
co następuje:
§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Polic według właściwości
z dnia 3 czerwca 2022 r. na działania Wydziału Ochrony Środowiska.

do

rozpatrzenia

skargę

...

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach do poinformowania skarżącego
o przekazaniu skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Rogowski
Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE
Projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Policach.
Pan .... w dniu 3 czerwca 2022 r. złożył do Rady Miejskiej w Policach skargę na działania Wydziału
Ochrony Środowiska. W skardze wskazuje na niewystarczającą, jego zdaniem, reakcję ze strony Urzędu na
informację o zanieczyszczaniu środowiska przez wskazane osoby.
Zgodnie z art. 234 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako "Kpa") w sprawie,
w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku
postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu.
W myśl art. 236 Kpa w przypadkach określonych w art 233 i 234 organem właściwym do rozpatrzenia
skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie, a
w przypadkach określonych w art. 235 - organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia
nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany. Sprawa jest w trakcie postępowania wyjaśniającego
prowadzonego przez Urząd Miejski w Policach (Wydział Ochrony Środowiska).
Ponieważ skarga została złożona na działania pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Burmistrz
jest
organem
właściwym
do
rozpatrzenia
skargi
Pana
...
.
Sprawy
pracownicze i analiza pracy urzędników nie należy do kompetencji Rady.
Skarga była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 21 czerwca
2022 r. Niniejsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję.
Zgodnie z art. 231 Kpa jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia,
obowiązany jest do jej przekazania organowi właściwemu, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego.
Z uwagi na powyższe wskazane jest przekazanie skargi do rozpatrzenia Burmistrzowi Polic.
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