
UCHWAŁA NR XXXI/292/20 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie przekazania Wojewodzie Pomorskiemu skargi z dnia 25 listopada 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713), w związku z art. 229 pkt 1 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), § 92 Statutu Miasta Kościerzyna uchwalonego Uchwałą 
nr LXVII/540/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Kościerzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 3984) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Prezwodniczącego Rady Miasta Kościerzyna, co następuje: 

§ 1. Skargę z dnia 25 listopada 2020 r. na działalność Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna 
przekazuje się do rozpatrzenia Wojewodzie Pomorskiemu zgodnie z właściwością. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym przekazanie skargi Wojewodzie Pomorskiemu oraz powiadomienie o tym 
fakcie stronie skarżacej, powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

Dnia 25 listopada 2020 roku do Urzędu Miasta Kościerzyna wpłynęło pismo mieszkanki Kościerzyny
oraz Gazety Regionalnej "Życie Kaszub", które w myśl art. 222 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z poźn. zm.) zakwalifikowane zostało
jako skarga na Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna. Zgodne z art. 229 pkt 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) skargi na
działania rady gminy (miasta) rozpatruje wojewoda, zaś w przypadku spraw finansowych – regionalna izba
obrachunkowa. Działalność i uprawnienia przewodniczącego rady gminy (miasta) są nierozerwalnie
powiązane z działalnością i trybem funkcjonowania rady gminy (np. prawo zwoływania sesji rady wynika
z trybu jej pracy, prawo do przyjmowania skarg i wniosków skierowanych do rady wynika z kompetencji
rady do ich rozpoznania). Zatem ocena działalności przewodniczącego rady powinna być traktowana jak
ocena działalności rady gminy. Tym samym w świetle unormowania art. 229 pkt 1 k.p.a. organem
właściwym do rozpoznania skargi na wykonywanie zadań i działalność przewodniczącego rady gminy
(miasta) jest wojewoda. Takie stanowisko prezentuje np. Wojewoda Podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym
z 7 października 2010 r. (zn. NK.II.AR.0911-150/2010) oraz Wojewoda Zachodniopomorski
w wystąpieniach pokontrolnych z 31 maja 2012 r. (zn. NK1.431.1.16.2012.MZ).

Zgodnie z art. 231 kpa, jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia,
obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu
organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego.
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