
UCHWAŁA NR   /2008
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Cybulskiego na działalność Burmistrza Gminy 
                 i Miasta Jastrowie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; 
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218)       
w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 
113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 169, poz.1387; 2003 r. Nr 130 poz.1188; z 2004 r. Nr 
162 poz.1692; z 2005 r. Nr 64 poz.565, Nr 78 poz.682)

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:
 

§ 1. Nie uznaje się za zasadną skargi złożonej przez Pana Henryka Cybulskiego na 
działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  



UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2008 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu wpłynęło 
pismo Pana Henryka Cybulskiego, nazwane „Skargą na bezprawne działania Zarządu Gminy 
i Miasta Jastrowie”.

Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.) organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta 
miasta), z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
jest rada gminy.

Z kontekstu okoliczności faktycznych przywołanych w skardze wynika, że przedmiot 
skargi dotyczy działalności organu wykonawczego Gminy i Miasta Jastrowie tj. Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie.

Zarządy gmin jako kolegialne organy wykonawcze zniesione zostały z polskiego 
systemu prawnego z dniem 27 października 2002 r. tj. z dniem wejścia w życie art.43 ustawy 
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
(Dz.U. Nr 113, poz.984 ze zm.).

W ocenie skarżącego dopuszczono się bezprawnego działania polegającego na 
wtargnięciu na działkę oznaczoną geodezyjnie nr 36 przy ul. Kilińszczaków w Jastrowiu przez 
pracowników wykonujących przyłącze energetyczne dla potrzeb wieży telefonii komórkowej.

W toku czynności wyjaśniających potwierdzono, że skarżący jest dzierżawcą 
przedmiotowej działki, a wykonawcy robót dysponowali pisemną zgodą właściciela gruntu tj. 
Gminy i Miasta Jastrowie na wejście na teren nieruchomości.

Z wyjaśnień Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie wynika, że po zaistniałym zdarzeniu 
pisemnie przeproszono skarżącego o braku uprzedniego zawiadomienia o planowanych 
robotach, a ponadto, że zajęcie działki miało charakter przejściowy, objęło część terenu 
działki niewykorzystywanej w jakikolwiek sposób,  dokonane zostało za zgodą jej właściciela, 
a jednocześnie w związku z tym działaniem nie powstała dla dzierżawcy strata o charakterze 
majątkowym.           

Reasumując okoliczności sprawy należy wskazać, co następuje:
Przedmiot skargi dotyczy sfery cywilnoprawnej, a nie administracyjnoprawnej.

Skarżący wprost wskazuje przepisy prawa cywilnego, które jego zdaniem zostały naruszone, 
chociaż za nietrafne należy uznać powołanie się na przepis art.339 Kodeksu cywilnego, gdyż 
dzierżawcy przysługuje wyłącznie posiadanie zależne rzeczy zgodnie z art.336 Kodeksu 
cywilnego.

Ochrony prawnej skarżący winien domagać się zatem w postępowaniu przed sądem 
powszechnym, a nie w postępowaniu skargowym w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego.

W świetle wskazanych okoliczności brak jest podstaw do przypisania działaniu 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w niniejszej sprawie cech umyślnego i zawinionego 
zaniedbania obowiązków.

Z powyższych względów brak jest podstaw do uznania zasadności wniesionej skargi.
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