UCHWAŁA NR L/507/22
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Na podstawie art. 223 § 1 i art. 229 pkt 3 w związku z art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735)
uchwala się, co następuje
§ 1. Rada Miejska w Międzyrzeczu po analizie skargi Pana [wykreślenie: imienia i nazwiska w związku z
ustawą o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)] z dnia 24.03.2022 r. – uznaje skargę co
do podniesionych w niej zarzutów za bezzasadną. Skargę w imieniu Rady badała Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji i jej ustalenia Rada przyjmuje za własne.
Rada Miejska stwierdza, co następuje:
Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy (art. 229 pkt 3 Kpa).
W świetle art. 227 Kpa 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, co stało się przedmiotem
badania w przedmiotowej skardze.
Przystępując do rozpatrzenia skargi z dnia 24.03.2022 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
wystąpiła do Burmistrza Międzyrzecza o udostępnienie posiadanej korespondencji z skarżącym w zakresie
będącym przedmiotem skargi i otrzymano pismo Burmistrza Międzyrzecza z dnia 20.04.2022 r. stanowiące
omówienie przebiegu postępowania w sprawie , z załączonymi dokumentami.
Po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy stwierdzono, co następuje:
Zarzutem skargi jest „nieprzestrzeganie przepisów prawa, nieznajomość przepisów ustawowych i brak
właściwej realizacji przyjętych uchwał rady miasta Międzyrzecz przez burmistrza”. Konkretyzując te zarzuty
skarżący wskazał na „niezgodne z prawem działanie burmistrza i nie zrealizowanie w pełni przepisów ustawy z
dnia 1 kwietnia 2016 r.(…) o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomniki”. Uzasadnieniem dla tych zarzutów jest fakt, że na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
Głębokie stoi tablica turystyczna z planem Międzyrzecza, na której widnieją nieaktualne nazwy ulic
zmienionych na podstawie przytoczonych wyżej przepisów. W odpowiedzi na przedmiotową skargę Burmistrz
wskazał, że zgodnie z wyżej wymienioną ustawą Rada Miejska zmieniła nazwy niektórych ulic w
Międzyrzeczu i zmiany te zostały wprowadzone. Pismem z dnia 07.02.2022 r. skarżący wskazał, że na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie stoi tablica turystyczna ze starymi nazwami ulic: Waszkiewicza
i Świerczewskiego. Po uzyskaniu tej informacji podjęto ustalenia w sprawie i pismem z dnia 8 marca 2022 r.
poinformowano o dokonanych ustaleniach i podjętych działaniach. Pomimo podjętych działań w sprawie
skarżący w dniu 24.03.2022 r. złożył skargę o treści opisanej wyżej, uzasadniając swoje zarzuty brakiem
aktualizacji nazw ulic na tablicy turystycznej posadowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie.
W ustalonym stanie faktycznym zarzuty skargi należy uznać za niezasadne, gdyż po uzyskaniu informacji o
trwającej nieprawidłowości (pismo z dnia 07.02.2022 r.) podjęto działania zmierzające do usunięcia
stwierdzonej nieprawidłowości. Za nieadekwatny do stanu faktycznego należy uznać zakres zarzutów zawarty
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w skardze t.j nieprzestrzeganie przepisów prawa, nieznajomość przepisów prawa, nieznajomość przepisów
ustawowych, niezgodne z prawem działania burmistrza i.t.p. – w sytuacji jednostkowej t.j niewykonania
korekty zmienionych nazw ulic na tablicy informacyjnej, która nie była wykonana na zlecenie Gminy
Międzyrzecz.
Wobec powyższego i faktu podjętych działań likwidujących zaistniałych nieprawidłowości skargę należało
uznać za niezasadną.
§ 2. Powiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi powierza się Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych
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