
UCHWAŁA NR XV/82/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miejskiej w Ożarowie do rozpatrzenia skargi 
i przekazania jej według właściwości

Na podstawie Na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn.zm.) - Rada Miejska w Ożarowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Stwierdza się brak właściwości Rady Miejskiej w Ożarowie do rozpatrzenia skargi Pana A.M.                           
z dnia 27 sierpnia 2019 roku i postanawia się o przekazaniu tej skargi do Wojewody Świętokrzyskiego, jako 
organu właściwego do jej rozpatrzenia.

§ 2. 

Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej  w Ożarowie w zakresie, o którym mowa w §1, zawarte jest 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały , w tym przekazanie skargi do Wojewody Świętokrzyskiego oraz powiadomienie 
o tym fakcie Skarżącego, powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2019 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wpłynęła
skarga dotycząca złamania prawa przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Ożarowie. Skarżący, będący jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady, zarzuca,
że do porządku obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 14 sierpnia 2019 roku, niezgodnie
z prawem został wprowadzony pkt.: Sprawy różne, wolne wnioski”.

Statut gminy Ożarów uchwalony Uchwałą NR LI/385/2018 Rady Miejskiej w
Ożarowie z dnia 25 października 2018 roku, nie reguluje kwestii zwoływania
i ustalania porządku obrad oraz przebiegu sesji nadzwyczajnej, jedynie Ustawa
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 506 z
póżn.zm.) w art.20 reguluje te kwestie. Ust. 4 i 1a cytowanej ustawy dopuszcza
możliwość zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej Cyt.:„ rada gminy może
wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy”.
Jak wynika z Protokołu Nr XIII/2019 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej
w Ożarowie z dnia 14 sierpnia 2019 roku oraz dokumentów, sesja została zwołana na
wniosek Burmistrza Ożarowa i to on wystąpił z wnioskiem o
poszerzenie porządku obrad o pkt. „Sprawy różne i wolne wnioski”.

Rada Miejska w Ożarowie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia
przedmiotowej skargi, żaden bowiem z przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego albo przepisów szczególnych nie daje jej kompetencji w tym
zakresie.
Należy jedynie dodać, iż w przepisie art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego przewidziano, że rada gminy właściwa jest do rozpoznania skargi
na działalność wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) oraz kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, poza sprawami dotyczącymi organów wykonawczych
jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji,
straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach zadań zleconych
z zakresu straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej. Do żadnej z tych kategorii podmiotów nie należy
przewodniczący rady gminy. Ponieważ, zgodnie z przepisem art. 20 Kodeksu
postępowania administracyjnego, właściwość rzeczową organów ustala się według
przepisów o zakresie ich działania, to należy stwierdzić, że kompetencje do
rozpoznania przez radę gminy skargi na jej przewodniczącego nie wynikają też
z ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
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