
UCHWAŁA NR XXIII/281/2020 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Burmistrza Miasta 
Sandomierza 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst 
jedn. z 2020 r. poz. 713), art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.; dalej KPA) oraz § 
8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) Rada Miasta Sandomierza uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  

Pozostawia się bez rozpoznania anonimową skargę na działania Burmistrza Miasta Sandomierza. 

§ 2.  

Zasadność stanowiska, o którym mowa w § 1, wykazuje się w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały, w tym poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie załatwienia 

skargi,  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 3 czerwca 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęła anonimowa skarga na działania

Burmistrza Miasta Sandomierza, która została przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego pismem znak

PNK.III.1411.22.2020 z dnia 29 maja 2020 r. Skargę tę zgodnie z właściwością merytoryczną

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przekazał do zaopiniowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

która zebrała się w dniu 16 czerwca 2020 r. celem zapoznania się z jej treścią. Przewodnicząca Komisji

odczytała zebranym treść skargi i poinformowała, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skargi

anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu. Wynika to wprost z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r.

poz. 5, Nr 46), wydanym na podstawie art. 226 KPA. Zgodnie z § 8 ust.1 tegoż rozporządzenia, "skargi i

wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez

rozpoznania". Jest to wymóg formalny stawiany przez prawodawcę wobec pism noszących znamiona skargi.

Zastosowanie imperatywu "(...) pozostawia się (...)" wskazuje jednoznacznie, że pisma niespełniające

przewidzianych prawem wymogów, nie podlegają dalszemu rozpatrzeniu pod względem merytorycznym.

Należy zatem stwierdzić, iż w/w skarga przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego, nie zawierając

imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, nie podlega rozpoznaniu.
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