UCHWAŁA NR L/511/22
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 07.03.2022 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.
W skardze wskazano na następujące nieprawidłowości:
- brak pisemnej zgody na oznaczenie wzdłuż dróg gminnych oznaczonych szlaków turystycznych do
uprawiania marszów nordic walking i innych form aktywności fizycznej.
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 07.03.2022 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu wystąpiła do Burmistrza Międzyrzecza o udostępnienie posiadanej korespondencji
z skarżącym w zakresie będącym przedmiotem skargi i otrzymano:
- teczkę sprawy zawierającą pisma i notatki służbowe dokumentujące przebieg postępowania w sprawie,
a także pismo Burmistrza Międzyrzecza z dnia 24.03.2022 r. stanowiące omówienie przebiegu postępowania
w sprawie.
Po zapoznaniu się z dokumentacją spraw stwierdzono, co następuje:
W skardze skarżący zaznacza, że Klub Biegacza "Piast” w Międzyrzeczu otrzymał z PSE grant finansowy na
poprowadzenie i oznaczenie szlaków na wybranych obszarach gminy Międzyrzecz w związku z czym w dniu
8 października 2021 r. złożył w sprawie pisemny wniosek do Burmistrza, na który nie otrzymał żadnej
pisemnej odpowiedzi do dnia złożenia skargi. Według skarżącego powyższe stanowi naruszenie prawa
w zakresie art. 35§ 1 i §3 oraz art.36 kodeksu postępowania administracyjnego stanowiących o terminach
załatwiania spraw. Jak wynika z ustaleń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dokonanych po analizie treści
otrzymanych od Burmistrza pism, notatek służbowych i wyjaśnień w sprawie, niezgodny z stanem faktycznym
jest zarzut skargi o naruszeniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie terminów
załatwiania wniosku.
Ustalono co następuje:
W dniu 18 listopada 2021 r. w związku z złożonym wnioskiem wezwano skarżącego o uzupełnienie wniosku o
dostarczenie map przebiegu szlaków oraz złożenie informacji w zakresie uzyskania zgody podmiotów, przez
których tereny planowany jest przebieg szlaków. Jak wynika z załączonych do sprawy notatek służbowych,
konieczność uzupełnienia wniosku wskazywano w trakcie spotkań bezpośrednich – notatki służbowe z dnia
25.11.2021 r., 13.01.2022 r. i 17.01.2022 r. Pomimo składanych deklaracji skarżący nie uzupełniał wniosku w
związku z czym pismem z dnia 07 marca 2022 r. ponownie wezwano do przedłożenia stosownych dokumentów
umożliwiających zakończenie sprawy. W dniu 15 marca 2022 r. skarżący ponowił wniosek o wyrażenie zgody
na przeprowadzenie szlaku wskazując na udostępnienie zgód właścicieli terenów, przez których mają
przebiegać szlaki, a także na naniesienie przebiegu szlaków na mapie turystycznej. W dniach 18 marca i 22
marca 2022 r. odbyły się kolejne spotkania z skarżącym, w wyniku których w dniu 24.03.2022 r. uzyskano
część wymaganych dokumentów (zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu i 17 Wielkopolskiej
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Brygady Zmechanizowanej. Do chwili złożenia skargi nie otrzymano wszystkich żądanych dokumentów (w
tym zgody Nadleśnictwa Międzyrzecz).
W świetle powyższych ustaleń stanu faktycznego nieprawdziwy okazał się zarzut braku pisemnej odpowiedzi
na wniosek, natomiast za nieuprawniony należy uznać zarzut naruszenia terminów załatwienia sprawy w
sytuacji, gdy skarżący przez swoje zaniechanie, powoduje zwłokę uniemożliwiającą jej załatwienie. Powyższe
stanowisko uzasadnia również fakt, że w toku badania sprawy ustalono, że ciągłość zaniechań skarżącego
spowodowało konieczność jego wezwania, w trybie art. 64§2Kpa, do usunięcia braków wniosku, pod rygorem
jego pozostawienia bez rozpatrzenia.
Wobec powyższego Rada uznaje skargę co do podniesionych w niej zarzutów za bezzasadną.
§ 2. Powiadomienie skarżącego o sposobie załatwienia skargi powierza się Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu

Katarzyna Budych

Id: 26313495-BD2E-459B-9BE8-E2AA17E0F2BB. Podpisany

Strona 2

