
UCHWAŁA NR XLV/437/2021 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi 
Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
tekst jedn. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) w zw. z art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jedn. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.; dalej: 
KPA) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Stwierdza się brak właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* 

z dnia 30.11.2021 r. na Piotra Paszkiewicza - Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu i postanawia się o jej przekazaniu do Burmistrza Miasta Sandomierza, jako 

organu właściwego do jej rozpatrzenia.  

§ 2.  

Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte 

jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Sandomierza do powiadomienia Rady Miasta Sandomierza 

o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały, w tym przekazanie skargi Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

i powiadomienie o tym fakcie skarżącego, powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

 

 

Pismem z dnia 30.11.2021 r. skierowanym do Rady Miasta Sandomierza, Pan R.L.* wniósł skargę 

(dalej: skarga) na Pana Piotra Paszkiewicza - Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu w związku ze stwierdzoną przez skarżącego przewlekłością w działaniach w 

postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z 

wbudowanym garażem na nieruchomości położonej w Sandomierzu. Przedmiotowa skarga została 

skierowana pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej: Komisja), która zgodnie ze Statutem jest 

odpowiedzialna merytorycznie za opiniowanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miasta 

Sandomierza, a także za wypracowywanie rekomendacji co do dalszego trybu postępowania (zob. § 98 ust. 

1 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 27 października 2021 r. - Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 5 listopada 2021 r. poz. 3524; 

dalej: Statut). W dniu 01.12.2021 r. odbyło się powiedzenie Komisji, która w pkt. 5 przyjętego porządku 

obrad dokonała rozpatrzenie przedmiotowej skargi. Analiza jej treści wykazała, że w pełni dotyczy 

ona działań Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 

które w świetle przedstawionych przez skarżącego informacji, można zakwalifikować posługując 

się nomenklaturą KPA jako przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (por. art. 227 KPA). 

Komisja uznała jednak, iż organem kompetentnym do wyjaśnienia podniesionych w skardze 

zarzutów będzie Burmistrz Miasta Sandomierza jako przełożony Naczelnika Wydziału Urbanistyki 

i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Zgodnie bowiem z § 114 pkt. 3-4 Statutu, 

kierownikiem Urzędu jest Burmistrz, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w 

stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Mając 

to na uwadze, powołując się na art. 232  § 2 KPA, który stanowi:  "skargę na pracownika można 

przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu 

właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia", zasadnym jest przekazanie wg. właściwości 

przedmiotowej skargi do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza, a czym stanowi się, jak w § 1 

niniejszej uchwały. Stanowisko to jest zgodne z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.    

 
* Dane osobowe zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1)). Anonimizacji 

dokonała Magdalena Żukowska - Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.    
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