
 

Uchwała Nr XX/186/17  

Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 17 lutego 2017 r.  

 

w sprawie skargi E. Sz. na Burmistrza Pyzdr. 

 

 

Na podstawie art. 229  pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Uznaje się skargę E. Sz.  na Burmistrza Pyzdr  za bezzasadną,  

z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały, stanowiącym jej integralną część. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyzdrach. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały nr XX/186/17  

z dnia  17 lutego 2017 r.  

w sprawie skargi E. Sz. na Burmistrza Pyzdr. 

 

W dniu 23 stycznia 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  przekazało zgodnie                           

z właściwością   do Rady Miejskiej w Pyzdrach skargę  E. Sz.  z dnia 10  stycznia 2017 r. na 

przewlekłe działanie Burmistrza Pyzdr w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu 

odwołania sołtysa wsi Ruda Komorska. Pismo Pana E. Sz. nazwane  skargą na bezczynność 

Burmistrza Pyzdr posiada cechy wskazujące, że jest to skarga w rozumieniu art. 227 Kodeksu 

postępowania administracyjnego dalej k.p.a. W myśl art. 229 pkt. 3 k.p.a. organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności  burmistrza jest rada 

gminy.                           

Ponadto w dniu 24 stycznia 2017 r.  wpłynęło pismo  informujące, że  do Wojewody 

Wielkopolskiego  w dniu 16 stycznia 2017 r. wpłynęło od Pana E. Sz. pismo zatytułowane ,, 

Skarga na  bezczynność Burmistrza Pyzdr oraz wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały 

Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28.12.2016r. Nr XIX/183/16 ”. W treści przedmiotowego 

pisma  Pan E. Sz. podniósł względem Burmistrza Pyzdr zarzut bezczynności w związku  

z brakiem reakcji na złożony w dniu 5 grudnia 2016 r. przez grupę dwudziestu dziewięciu 

mieszkańców sołectwa Ruda Komorska wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego w celu 

odwołania dotychczasowego sołtysa, a także na wniesione w ślad za nim w dniu 20 grudnia 

2016r. pismo z żądaniem przyspieszenia jego zwołania - a co z tym idzie brak zwołania przez 

ww. Burmistrza do dnia 11 stycznia 2017r. wspomnianego zebrania.  Mając na uwadze treść 

art.  229 pkt. 3 k.p.a., na podstawie art. 231 k.p.a., przekazano Radzie – wg właściwości - ww. 

pismo w części zawierającej zarzuty pod adresem Burmistrza Pyzdr, celem rozpatrzenia.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach  przekazała sprawę skargi Komisji Rewizyjnej 

do zaopiniowania. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli obiegu korespondencji 

analizowanej sprawy na podstawie dokumentów  przedstawionych przez Przewodniczącą 

Rady Miejskiej w Pyzdrach. Kontrolowany tj. Burmistrz Pyzdr udzielił wyjaśnień ustnych  

w badanej  sprawie. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna 

na posiedzeniu  w dniu 3 lutego 2017 r po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej  

w sprawie i zarzutów zawartych w skardze Pana E. Sz.  postanowiła wystosować  do 

Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

odpowiedzi w sprawie zarzutów w terminie do 15 lutego 2017 r.  



Z pisma wyjaśniającego Burmistrza Pyzdr wynika, że  w  dniu 5 grudnia 2016 r. wpłynął 

wniosek w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem odwołania sołtysa Pana Mieczysława 

Podlewskiego.  Jednak w obowiązującym statucie sołectwa Ruda Komorska na dzień złożenia 

wniosku nie było przepisów umożliwiających zwołanie zebrania wiejskiego na wniosek 

mieszkańców. Brak stosownego zapisu statutu wstrzymał  realizację  wniosku. Wychodząc 

naprzeciw inicjatywie mieszkańców sołectwa, Radzie Miejskiej w Pyzdrach na najbliższej 

sesji zostały przedłożone projekty uzupełnionych  statutów sołectw na terenie Gminy   

i Miasta Pyzdry, które zostały zatwierdzone poprzez podjęcie Uchwały Rady Miejskiej nr 

XIX/183/16  z dnia 28 grudnia 2016 r. w Pyzdrach w sprawie uchwalenia  statutów sołectw  

i Miasta - Osiedla. Wprowadzone zmiany miały na celu  przede wszystkim uzupełnienie 

brakujących  zapisów dotyczących inicjowania zebrań wiejskich przez mieszkańców. Wejście 

w życie  statutów z zapisami szczegółowo określającymi kwestie ważności wniosku  

w sprawie zwołania zebrań wiejskich dało Burmistrzowi ocenę ich zasadności oraz nadanie 

dalszego biegu. Po podjęciu uchwały w sprawie statutów sołectw została ona niezwłocznie 

przesłana do organu nadzoru celem dokonania weryfikacji pod względem zgodności  

z prawem  W ustawowo przewidzianym terminie, który minął dnia 4 lutego br. nie zostało 

wszczęte postepowanie nadzorcze. Przedmiotowa uchwała została opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawca wniosku,  

o którym mowa na wstępie został poinformowany o wejściu w życie treści uzupełnianego 

statutu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  po przeanalizowaniu materiałów w sprawie skargi 

zgłosiła wniosek  o podjęcie stanowiska w sprawie skargi E. Sz. na Burmistrza Pyzdr uznając 

skargę za bezzasadną. Wniosek  uzyskał wymaganą większość- 5  osób za  (jednomyślnie).  

Radni Rady Miejskiej podczas wspólnej komisji  nie wnieśli do przedstawionej opinii 

żadnych uwag i postanowili zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej o uznaniu skargi za 

bezzasadną. 

 

 


