
          

Uchwała Nr  XLVII/264/14 

Rady Miasta Dynów 

z dnia 21 sierpnia 2014 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Dynowie 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)  oraz art. 229 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Rada Miasta Dynów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznać skargę na działalność Urzędu Miejskiego w Dynowie (RM.0004.14.2014) za bezzasadną 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów, a nadzór nad jej wykonaniem zleca 

się Komisji Rewizyjnej. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  



Załącznik do Uchwały Nr XLVII/264/14 

Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku 

 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)  do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie  

w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy, a zgodnie z art. 229 ust. 3 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 267 ze zmianami) jeśli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań 

lub działalności burmistrza (wójta lub prezydenta miasta).  

W dniu 26.06.2014r. do Przewodniczącego Rady Miasta Dynów wpłynęło pismo Wojewody 

Podkarpackiego znak: P-II.14.11.7.2014 wraz z załącznikami, dotyczycące rozpatrzenia skargi na 

działalność Urzędu Miejskiego w Dynowie złożonej przez Pana J.S. Przedmiotowa skarga dotyczy 

zakresu stanu prawnego dróg, a zwłaszcza drogi 3109 w Dynowie oraz działań podejmowanych 

przez Urząd Miejski w Dynowie w tej dziedzinie.  

Po zapoznaniu się ze wspomnianą dokumentacją Przewodniczący Rady Miasta pismem znak: 

RM.0004.14.2014 z dnia 27.06.2014r. zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Dynów o zajęcie 

stosownego stanowiska w tej sprawie. W piśmie z dnia 14.07.2014r. znak RRG-I.7021.40.2014 

Burmistrz Miasta przedstawił odpowiedź na zarzuty zawarte w skardze Pana J.S.    

Pan J.S. w przedmiotowej skardze porusza kwestię stanu prawnego drogi wewnętrznej nr ewid. 

gruntów 3109 (obręb Bartkówka) oraz sprzeciwia się wszelkim działaniom podejmowanym przez 

Urząd Miejski w Dynowie w zakresie remontu ww. drogi, uzasadniając, iż nie jest ona własnością 

Miasta i nie posiada statusu drogi gminnej.  

Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta droga nr ewid. gruntów 3109 w Dynowie (obręb 

Bartkówka) nie ma statusu drogi publicznej – jest to droga wewnętrzna. Droga wewnętrzna zgodnie 

z ustawą o drogach publicznych traktowana jest jak każda inna działka (posiadająca w tym 

przypadku klasę gruntu „dr”), która ma swojego właściciela, władającego lub użytkownika. 

Burmistrz Miasta wyjaśnił również, że przedmiotowa droga wewnętrzna nr ewid. gruntów 3109 nie 

posiada uregulowanego stanu prawnego, nie ma założonej księgi wieczystej. W ewidencji 

nieruchomości prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie nie ujawniono właściciela, 

widnieje tam jedynie władający – Gmina Miejska Dynów. Ponadto Pan J.S. w żadnym  

z przedstawionych pism załączonych do skargi nie dokumentuje prawa własności do przedmiotowej 

drogi 

Komisja Rewizyjna działając na podstawie § 3, ust. 3) i 4) Załącznika Nr 4 do Statutu Miasta 

Dynów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/5/02 Rady Miasta Dynów z dnia 6 grudnia 2002 

roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów z późniejszymi zmianami, rozpoznała sprawę 

skargi Pana J. S. na działalność Urzędu Miejskiego w Dynowie. Na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 

2014 roku Członkom Komisji Rewizyjnej przedstawiona została treść skargi Pana J.S. oraz 

stanowisko Burmistrza Miasta Dynów wyrażone w piśmie znak RRG-I.7021.40.2014  z dnia 

14.07.2014r. Po zapoznaniu się z treścią ww. dokumentów wszyscy Członkowie Komisji 

pozytywnie zaopiniowali treść odpowiedzi, nie wnosząc wniosku o kontrolę tej skargi. Mając 

powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej podtrzymali Radni Rady Miasta Dynów na sesji w dniu 21 sierpnia 

2014 roku  



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. 

 


