
UCHWAŁA NR 319/XXXVIII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta Kalety z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kaletach do poinformowania skarżącego              
o sposobie załatwienia skargi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kaletach 

 
 

Janina Perz 
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Uzasadnienie 

11 lipca 2022 r. Wojewoda Śląski skierował do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kaletach skargę Pani   A.M-
K. W skardze Burmistrzowi zarzucono brak skutecznych działań w sprawie uciążliwości wynikających 
z aktywności zakładu produkcyjnego, w tym ruchu samochodów ciężarowych poruszających się po ulicy 
Dębowej w Kaletach. 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działania 
burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków          
i petycji. 

Według art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
jest rada gminy. 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaletach rozpatrzyli skargę na 
posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2022 r. Stwierdzono, że kwestia zgodności z prawem lokalizacji, 
funkcjonowania i rozbudowy zakładu zlokalizowanego w Kaletach przy ul. Dębowej nie pozostaje 
w kompetencji Burmistrza. 

Podniesiona w skardze kwestia ruchu samochodów ciężarowych po ul. Dębowej i sugerowane                   
w związku z tym wprowadzenie zakazów czy ograniczeń w tym zakresie nie może abstrahować od faktu, że 
dany podmiot prowadzi już określoną działalność i w związku z tym ma zapewnioną możliwość dojazdu do 
swojej nieruchomości po istniejącej drodze. Ewentualne następcze ograniczenie tej możliwości (poprzez 
wprowadzenie określonych zakazów) byłoby sprzeczne z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa 
i prawa. 

Komisja uznała w konsekwencji, że skarga jest bezzasadna, gdyż ze strony Burmistrza nie doszło do 
naruszenia prawa. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Pouczenie: Rada Miejska w Kaletach informuje, że wskutek uznania przedmiotowej skargi za 
bezzasadną – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego  -   jeśli  
skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności, wówczas Rada Miejska w Kaletach może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, nanosząc odpowiednią adnotacje w aktach sprawy – bez 
zawiadamiania skarżącego. 
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