
    

 
Uchwała Nr XLIII/247/14 

Rady Miasta Dynów z dnia 21 marca 2014 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Dynowa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 594) oraz art. 229  pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. 

poz. 267), Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się skargę wniesioną w dniu 19 grudnia 2013 r. (RM.0004.17.2013) przez Jacka 

Gierlacha za bezzasadną. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Dynów do powiadomienia skarżącego o 

sposobie rozpatrzenia skargi. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 



      Załącznik do Uchwały Nr XLIII/247/14 

       Rady Miasta Dynów z dnia 21 marca 2014 roku 

 

 

Uzasadnienie 

 

Skargą z dnia 18 grudnia 2013 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Dynów: 19 grudnia 

2013 r. RM 0004.17.2013) Pan Jacek Gierlach wskazał na trzy sprawy, które w jego 

ocenie nie zostały załatwione zgodnie z przepisami prawa, a dotyczące: 

1) zwrotu na rzecz skarżącego nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości; 

2) sposobu sprzątania ulicy Podgórskiej przez pracowników Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Dynowie; 

3) rozbiórki przepustu przebiegającego w poprzek ulicy Podgórskiej. 

 

Odnośnie pierwszej kwestii, tj. zwrotu na jego rzecz nadpłaty z tytułu podatku od 

nieruchomości, skarżący wskazał, że podatek jest przez Gminę Miejską Dynów 

pobierany od niego w wygórowanej wysokości.  

Natomiast co do sygnalizowanych problemów w zakresie sprzątania przez służby 

miejskie ulicy Podgórskiej, skarżący wskazał, że śmieci oraz zanieczyszczenia powstałe 

po zimie są przerzucane na prywatne działki, w tym należącą do skarżącego. 

Ponadto skarżący zwrócił uwagę, że wzdłuż ulicy Podgórskiej przebiega przepust, który 

znajduje się częściowo na działce skarżącego, a został tam umieszczony bez jego wiedzy 

i zgody. Skarżący chciałby, aby został on zlikwidowany. 

 

Skarżący wniósł o udzielenie odpowiedzi pytania działania Gminy Miejskiej Dynów o 

planowane we wskazanym wyżej zakresie. Ponadto zwrócił uwagę, że Burmistrz Gminy 

Miejskiej Dynów pozostaje w zwłoce z odpowiedzią nie tylko na jego wnioski, ale także 

inne. 

 

Skarga została przekazana do Burmistrza Gminy Miejskiej Dynów 23 grudnia 2013r. 

 

Pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. Burmistrz Gminy Miejskiej Dynów Pan Zygmunt 

Frańczak udzielił odpowiedzi na skargę.  

 

Odnosząc się do pierwszej z poruszanych przez skarżącego kwestii, wskazał, że na 

koncie skarżącego nie figuruje nadpłata podatku. W tej sytuacji nie można orzekać o jego 

zwrocie. 

W sprawie problemów w zakresie sprzątania przez służby miejskie ulicy Podgórskiej, 

polegających na tym, że śmieci oraz zanieczyszczenia powstałe po zimie są przerzucane 

na prywatne działki, Burmistrz wskazał, że sytuacja ta była mu wcześniej przez 

skarżącego zgłoszona, po czym zostały podjęte odpowiednie kroki. 

Jak wynika z treści odpowiedzi na skargę, Burmistrz Gminy Miejskiej Dynów, po 

zapoznaniu się z sygnalizowanym wyżej problemem, polecił pracownikom Urzędu 

Miejskiego w Dynowie wyjaśnienie sprawy. Czynności te potwierdziły zleganie piasku 

na poboczu ulicy Podgórskiej oraz przylegających do niej częściach prywatnych 

nieruchomości. Wobec tego niezwłocznie podjęto działania celem usunięcia zalegającego 

piasku. Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że trudności usuwaniem śmieci i nieczystości po 

zimie wynikają z faktu, że nie jest uregulowany stan prawny części pasa drogowego ulicy 

Podgórskiej. Część pobocza i jezdni jest własnością osób prywatnych, co utrudnia ich 

skuteczne sprzątanie. 

Jednocześnie Burmistrz wskazał, że podjęte zostaną wszelkie kroki celem poprawy 

efektywności prac porządkowych na tym terenie oraz zmniejszenia ich uciążliwości dla 



mieszkańców. Ponadto zwrócił uwagę, że podejmując działania na skutek interwencji 

skarżącego nie ma dodatkowo obowiązku informowania go o sposobie załatwienia 

sprawy, w szczególności, gdy rezultat jest widoczny. 

 

W nawiązaniu do kwestii rozbiórki przepustu przebiegającego w poprzek ulicy 

Podgórskiej, Burmistrz wskazał, że gotowość do rozbiórki tego urządzenia wyraził już w 

piśmie z dnia 12 marca 2008r. (znak sprawy: RG-II-7241/1/8). Jednak sprawa ta została 

zawieszona z uwagi na to, że skutkiem rozbiórki przepustu byłoby zwężenie jezdni, co 

spowodowałoby pogorszenie warunków drogowych. Ponadto Burmistrz zwrócił uwagę, 

że przebieg pasa drogowego na wysokości działki skarżącego odbiega od wyznaczonych 

granic ewidencyjnych. Burmistrz wyraził gotowość do przeprowadzenia i pokrycia 

kosztów czynności geodezyjnych zmierzających do uregulowania granic ewidencyjnych 

pasa drogowego zgodnie ze stanem faktycznym. 

Burmistrz Miasta Dynów poprosił skarżącego o kontakt w tej sprawie, celem ustalenia 

szczegółów regulacji wspomnianego terenu. 

Ponadto Burmistrz Gminy Miejskiej Dynów wskazał, że stara się unikać wszelkich 

opóźnień w odpowiedzi na wnioski i pism mieszkańców, a jeżeli mają one miejsce są 

wynikiem czynników od niego niezależnych. 

 

 

Skarga z dnia 18 grudnia 2013 r. była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną Gminy 

Miejskiej Dynów, która po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie 

materiału dowodowego jednogłośnie uznała ją za bezzasadną. 

 

Rada Miasta Dynów po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Gminy Miejskiej 

Dynów oraz przedstawionym powyżej stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje skargę 

za bezzasadną. 

 

 

Pouczenie 

 

Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267), 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. 

 

 
 


