
UCHWAŁA NR XXI/199/16
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza Grodkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 i poz. 1579) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 i poz. 868), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Pozostawić bez rozpatrzenia anonimową skargę mieszkańca Grodkowa na działalność Burmistrza 
Grodkowa w zakresie przedstawionym w anonimie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej, zobowiązując ją do 
poinformowania organu przekazującego skargę o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/199/16

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 listopada 2016 r.

Uzasadnienie

W dniu 20 września 2016 r. do Rady Miejskiej w Grodkowie (za pośrednictwem Wojewody Opolskiego 
w Opolu) wpłynęła skarga na działanie Burmistrza Grodkowa, która po ustaleniach z pracownikami 
Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Grodkowie, została zakwalifikowana jako skarga anonimowa, 
ponieważ podany w skardze nadawca nie istnieje. Warunki formalne, jakie powinna zawierać skarga w 
rozumieniu art. 227 k.p.a. określa rozporządzenie 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), wydane na 
podstawie art. 226 k.p.a.

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz 
adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z brzmieniem art. 229 pkt 3 Kpa organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
działalności burmistrza jest rada gminy. Zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi 
powinien załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Termin określony w art. 
237 k.p.a. nie dotyczy skargi, która z uwagi na braki nieusuwalne została pozostawiona bez rozpoznania, a 
rada jedynie stwierdza ten fakt.
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