
UCHWAŁA NR 108/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 29 sierpnia 2019r. 

 
 

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2018r. poz.2086; z 2019r. poz.60, poz.730,  
poz.1133) - 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 
§1. Uznaje się za niezasadną skargę z dnia 5 sierpnia  2019r. złożoną przez mieszkańców 

budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 w Jastrowiu.  
 
§2. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi zawarte jest w uzasadnieniu do 

niniejszej uchwały. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały  Nr 108/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.   
 
 

I. 
Mieszkańcy budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 w Jastrowiu: Pani Romana Wojtasik, Pani 

Wioletta Czerkas, Pani Janina Debita, Pani Janina Wojnarowicz i Pan Stanisław Gasiński złożyli 
pismo, zawierające prośbę o cofnięcie przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie przydziału 
lokalu komunalnego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 w Jastrowiu dla Pani Marii 
Wadowskiej. 

W uzasadnieniu pisma podano, odwołując się do okoliczności faktycznych, że osoba 
której dotyczy przydział,  stwarza swoim zachowaniem zagrożenie dla mieszkańców tego 
budynku. 

Pismo zawiera ponadto sugestię dotycząca zmiany rozstrzygnięcia o przydziale lokalu 
mieszkalnego i przydzielenia innego lokalu komunalnego. 

  
II. 
Zgodnie z art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) - 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, z wyjątkiem spraw 
określonych w pkt 2, tj. spraw zleconych z zakresu administracji rządowej – jest rada gminy. 

Zgodnie z art.222 k.p.a. - o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść 
pisma, a nie jego forma zewnętrzna. 

Przedmiot skargi określa art.227 k.p.a., wskazując, że 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. 

Powołany przepis określa zakres przedmiotowy skargi poprzez wymienienie 
poszczególnych kategorii okoliczności, w stosunku do których w tego rodzaju wystąpieniu mogą 
być formułowane zarzuty. Katalog ten ma charakter otwarty, a zatem możliwe jest podnoszenie 
w skardze uchybień i nieprawidłowości innego rodzaju niż te, które zostały wprost wskazane                    
w art.227 k.p.a.  

Granice w tym zakresie stanowi jedynie wynikający ze wspólnych cech zjawisk                           
w wymienionych w powołanym przepisie charakter przedmiotu skargi, który obejmuje 
negatywne oceniane przez skarżącego przejawy działalności organów władz publicznych. 

Charakter okoliczności wymienionych w katalogu z art.227 k.p.a. pozwala na przyjęcie, 
że przedmiotem skargi mogą być zarówno kwestie o charakterze indywidualnym, jaki                             
i ogólnym. Wynika to z przyjętej konstrukcji legitymacji skargowej, która odwołuje się do 
interesu publicznego, interesu własnego skarżącego oraz interesu własnego innych osób.   

Tak szerokie określenie przedmiotu skargi znajduje jednak ograniczenie w zasadzie 
jednotorowości proceduralnej. Wynika z niej subsydiarny charakter tego środka w stosunku do 
ogólnego postępowania administracyjnego, postepowania podatkowego, oraz innych postępowań 
regulowanych prawem, w tym – procedur sądowych. 



W oparciu o przedstawione wyżej wywody określa się trzy przedmiotowe warunki 
dopuszczalności skargi: 

1) skarga musi mieć charakter negatywny, a zatem obejmować wskazanie 
nieprawidłowości odnoszących się do określonego wycinka działalności organów 
władz publicznych,      

2) okoliczności względem których sformułowano w skardze zarzuty muszą się mieścić 
w zakresie zadań i kompetencji organu, na którego działalność skarga została 
wniesiona, 

3) okoliczności podniesione w skardze nie są przedmiotem innego postepowania 
regulowanego przepisami prawa. 

Pismo mieszkańców budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 w Jastrowiu spełnia powyższe 
wymogi, co pozwala uznać je za skargę podlegającą rozpatrzeniu w trybie postępowania 
skargowego. 

Działając na podstawie §48 ust.1 pkt 1 i 2 Statutu Gminy i Miasta Jastrowie 
Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził kwalifikację pisma jako skargi na działalność 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Jastrowiu                          
i przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja odbyła posiedzenie w dniu 21 sierpnia 2019r., w trakcie których zapoznała się                 
z treścią skargi. 

Komisja rekomenduje uznanie skargi z dnia 5 sierpnia  2019r. złożonej  przez 
mieszkańców budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 w Jastrowiu jako niezasadnej z przyczyn 
podanych poniżej. 
 

III. 
Zgodnie z  §9 ust.1 uchwały Nr 138/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 

2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy i Miasta Jastrowie (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2010r. Nr 244, poz.4288) 
- umowę najmu lokalu zawiera w imieniu wynajmującego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej               
w Jastrowiu na podstawie wskazania wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, 
zastrzeżeniem ust.2, dotyczącego umów zawieranych przez dyrektorów placówek oświatowych. 
  Z powołanym przepisem skorelowany jest przepis §4 ust.9 wymienionej uchwały,                      
w świetle którego listę mieszkaniową uzupełnia się z urzędu o osoby określone w §5. 

Według regulacji §5 pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu lokalu przysługuje 
osobom:  

1) pozbawionym mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej,  
2) zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku ze 

stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego zagrożenia dla życia lub 
zdrowia,  

3) zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki na cele związane                      
z inwestycjami,  

4) które po uzyskaniu pełnoletności opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze 
lub rodziny zastępcze niespokrewnione, a przed umieszczeniem w nich 
zamieszkujące na terenie gminy i miasta Jastrowiu, nie mające obecnie 
możliwości zamieszkania w domu rodzinnym. 

 W przedmiotowej sprawie wskazanie Pani Marii Wadowskiej lokalu socjalnego nr 6                    
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 w Jastrowiu, na podstawie pisma z dnia 29 lipca 2019r. Nr 
GK.7140.31.2019, nastąpiło w trybie wymienionych przepisów jako osobie pozbawionej 
mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej (§5 pkt 1 uchwały) na czas 
określony do dnia 31 sierpnia 2020r. 
 Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wydając wskazanie do zawarcia umowy najmu                         
z dnia 29 lipca 2019r. realizował kompetencję wynikającą  z uchwały Nr 138/2008 Rady 



Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie.  

Przepis §4 ust.9 nakłada obowiązek uzupełnienia listy mieszkaniowej o osoby 
wymienione w §5 w razie wystąpienia przesłanek określonych w tym przepisie. 

Przepisy uchwały nie zawierają dodatkowych warunków w zakresie wskazania do 
zawarcia umowy najmu, w tym zasięgnięcia opinii właścicieli bądź najemców lokali 
mieszkalnych co do osoby uprawnionej ze wskazania. 

Czynności podjęte przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie mieszczą się w granicach 
obowiązującego prawa miejscowego, stąd brak jest podstaw do uznania, że doszło do ich 
naruszenia wskutek  wydania pisma z dnia 29 lipca 2019r. Nr GK.7140.31.2019. 
 

IV. 
Na podstawie art.238 k.p.a. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi winno 

zawierać pouczenie o treści art.239 k.p.a.  
Zgodnie z art.239 §1 k.p.a. -  w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił 
skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez 
zawiadamiania skarżącego. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


