
UCHWAŁA NR X/122/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. B.* i Pani I. W - B*.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019.506) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi  Pana K. B.* i Pani I. W- B* na bezczynność Burmistrza Sandomierza  

uznaje się skargę za bezzasadną.

§ 2. 

Zatwierdza się odpowiedź na skargę, jak w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

W dniu 11.06.2019 r. do Rady Miasta Sandomierza wpłynęło pismo Pana K. B.*, Pani I. W.- B.*,
mieszkańców Sandomierza zatytułowane jako skarga.
W/w piśmie, mieszkańcy zarzucają Burmistrzowi Miasta Sandomierza bezczynność, polegającą na nie
udzieleniu w terminie odpowiedzi na ich wniosek z dnia 17.04.2019 r., w którym zwrócili się z prośbą
o wykup gruntów przyległych do drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Sandomierz o nr ewid. ....
o szerokości 3 m – prostopadłej do ul. C*. Część tego terenu zawiera się w działce nr ewid. ...., która jest
ich własnością.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Komisję Skarg, Wniosków i
Petycji, Rada Miasta Sandomierza stwierdza, że:
nie można Burmistrzowi przypisać bezczynności w rozpoznaniu Państwa sprawy, albowiem ustawowy
termin odnosi się wyłącznie do spraw administracyjnych czyli takich, które mogą zakończyć się wydaniem
decyzji administracyjnej lub postanowienia, albo być podstawą
do wszczęcia postępowania administracyjnego.
Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w orzeczeniu WSA w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2012 r. sygn.
SAB/Rz/84/11.

Sprawa będąca przedmiotem skargi Pana K. B.* i Pani I. W.- B.*, nie kwalifikuje się do żadnej z
powyższych kategorii i jest sprawą stricte cywilną – do której przepisy kpa - również dotyczące terminów
rozpoznawania - nie mają zastosowania i administracyjny tryb skargowy tutaj nie obowiązuje. Tym samym
nie można burmistrzowi przypisać przekroczenia 30- dniowego terminu załatwienia sprawy, bowiem art. 35
kpa nie ma zastosowania w tego rodzaju sprawach.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, podjął działania zmierzające
do rzetelnego zbadania możliwości wykupu przez Gminę Sandomierz części działki nr .... i pismem znak:
GN.6823.4.2019.BRA z dnia 10.06.2019 r. udzielił wyczerpujących wyjaśnień zainteresowanym.
W związku z powyższym Rada Miasta Sandomierza uznaje skargę za bezzasadną.

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Renata Tkacz – inspektor w Biurze
Rady Miasta Sandomierza
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