
UCHWAŁA NR XX/159/2021 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.poz.735) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.  
poz. 1372) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą Pani Doroty Głąb, Pani Anny Jeske, Pani Celiny Iwaniury, Pani Beaty 
Kozłowskiej i Pani Anety Czechowskiej z dnia 11 maja 2021 r na działalność Burmistrza Gminy w Bytomiu 
Odrzańskim uznaje się skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie 

W dniu 26 maja 2021r do Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim wpłynęła skarga  mieszkańców Pani 
Doroty Głąb, Pani Anny Jeske, Pani Celiny Iwaniury, Pani Beaty Kozłowksiej i Pani Anety Czechowskiej 
w sprawie organizacji bezpłatnego transportu i opieki niepełnosprawnych w czasie przewozu do najbliższej 
szkoły. Skarga przekazana została Radzie Miejskiej w dniu 26 maja 2021r przez Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodniczący Rady w dniu 13 lipca 2021r przekazał skargę do komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, o czym poinformował uprzednio 
radnych na sesji w dniu 17 czerwca 2021r. Komisja opracowała skargę i przygotowała stanowisko Komisji 
celem podjęcia przez radnych uchwały w sprawie skargi. Komisja sporządziła swoje stanowisko w formie 
protokołu z posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim w dniu 
26 sierpnia 2021 roku. 

Pan Burmistrz przedstawił całą dokumentację dotyczącą skargi od października 2020 r. i wniosek 
(sześciu rodzin dzieci niepełnosprawnych) z grudnia 2020 r. W związku z trudnym charakterem sprawy czas 
rozpatrzenia wniosku przeciągnął się w czasie. Przez cały czas trwały rozmowy w kierowcami, 
poszukiwanie możliwości wynajęcia samochodu i samochodu z kierowcą, który mógłby dowozić dzieci. 
O godzinie 18:00 do posiedzenia Komisji dołączył Pan Bogdan Głąb. Spotkanie prowadził Przewodniczący 
Komisji Pan Arkadiusz Telega. Poprosił Pana Bogdana o przedstawienie sprawy. 

W trakcie wyjaśnień Pan Bogdan wytłumaczył, że jak najbardziej rozumie, że działania w kierunku 
załatwienia auta dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkoły w Nowej Soli trwają tak długo, jednakże 
zarzuca Panu Burmistrzowi brak odpowiedzi na pisma, brak korespondencji. Podczas trwania sprawy Pani 
Inspektor Aneta Biajgo kontaktowała się z Państwem (rodzicami dzieci) SMS-owo i e-mailowo, pismami 
jednakże zostali informowani, że sprawa się toczy. 

Na wiosennej sesji zostały przyznane pieniądze na zakup auta w konsekwencji czego Burmistrz 
zadeklarował rodzicom zakup auta do 1 września 2021 r. Dwie firmy, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 
czas realizacji zadania przedstawiły jako 2022 rok. Jedynie firma Toyota zdeklarowała, że auto będzie we 
wnioskowanym terminie. Na dzień odbywania komisji auta nie ma. 

Skarżący dołączyli do dokumentów kopie wiadomości z telefonu, co świadczy o tym, że korespondencja 
cały czas się toczyła i rodzice byli informowani o sprawie. Brak jest jednak pism urzędowych, 
potwierdzających  korespondencję między stronami co ze względu na przepisy Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego obowiązującego w urzędzie zdecydowanie stanowi uchybienie. Wobec uchybienia 
w zakresie potwierdzenia korespondencji wysyłanej do skarżących Komisja zaproponowała, aby przekazać 
radnym sugestię o uznaniu skargi za zasadną. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 września 2021 r., Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim przedstawił skargę skarżących i stanowisko Komisji w sprawie 
uznania skargi za zasadną. Projekt  uchwały w sprawie uznania skargi za zasadną został poddany pod 
głosowanie. Radni w głosowaniu odrzucili projekt uchwały o uznaniu skargi za zasadną. Przewodniczący 
Rady poinformował, że na następnej sesji poddany zostanie pod głosowanie projekt uchwały o uznaniu 
skargi za bezzasadną, bowiem należy do uchwały sporządzić uzasadnienie wykazujące dlaczego Rada 
uznała skargę za bezzasadną. Radni uznali, że sam brak udokumentowania  korespondencji i informacji 
wysyłanej do skarżących, przy fakcie informowania skarżących na bieżąco o działaniach podejmowanych 
przez Burmistrza celem rozwiązania sprawy dowodu niepełnosprawnych dzieci do szkól, udokumentowany 
fakt złożenia zamówienia na zakup pojazdu, pozyskanie przez Burmistrza środków  na zakup pojazdu 
nie uzasadnia przy uchybieniu polegającym na braku udokumentowania faktu wysyłanych informacji do 
skarżących za uznanie skargi za zasadną. Podnieść należy, iż w dobie ograniczeń narzuconych przez 
pandemię Covid 19 natychmiastowe powiadamianie skarżących poprzez wykorzystanie sms i e-mail było 
poprawnym środkiem komunikacji.
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