UCHWAŁA NR LIV/456/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie nieuznania pisma za skargę
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze
zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 227 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267, Dz.U. z 2014 r. poz. 183)
Rada M iasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się brak podstaw dla uznania za skargę pisma Pani Heleny Dudzik - Tyzenhauz z dnia 8 września 2014 r.
§ 2. Wobec nieuznania za skargę pisma, o którym mowa w § 1 postanawia się przekazać pismo do Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, zgodnie z wyraźnym żądaniem wnoszącego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu 12 września 2014 r. do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynęło pismo Pani Heleny Dudzik-Tyzenhaus (pismo z dnia
8 września 2014 r.). W pismie zatytułowanym „Skarga na Prezydenta Miasta Bolesławca Piotra Romana” wnosząca
zaznaczyła, iż jego adresatem jest Urząd Wojewódzki, za pośrednictwem Urzędu Miasta Bolesławiec. Z uwagi na fakt, iż
w pismie sformułowane zostały zarzuty wobec Piotra Romana Prezydenta Miasta Bolesławiec zostało ono zgodnie
z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazane według właściwości do rozpatrzenia Radzie Miasta
Bolesławiec. Po przeprowadzeniu analizy pisma stwierdzo, iż nie spełnia ono dyspozycji art. 227 kpa, zgodnie z którym:
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo
przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw. Dla uznania pisma za skargę konieczne jest zatem sformułowanie zarzutu wadliwej działalności organu lub
pracownika (Komentarz do art. 227 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, M. Jaśkowska, LEX). W odniesieniu do
przedmiotowego pisma należy podkreślić, iż sprowadza się ono wyłącznie do subiektywnej oceny cech osobowościowych
Pana Piotra Romana, pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Bolesławiec. Wobec tego nie ma możliwości zakwalifikowania
pisma jako skargi. Z uwagi na fakt, iż pismo nie spełnia wymogów koniecznych dla uznania go za skargę do jego rozpatrzenia
nie mają zastosowania przepisy dotyczące właściwości przy postępowaniu skargowym. (Rada Miasta Bolesławiec nie jest
właściwa dla jego rozpatrzenia). Dlatego też Rada postanowiła przekazać pismo do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu zgodnie z wyraźnym żądaniem wnoszącej, sformułowanym w przywoływanym piśmie. Projekt niniejszej
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Bolesławiec.
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