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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przekazania skargi według właściwości 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 256, poz.695, poz. 1298, z 2021 r. poz. 54) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Miasta Hajnówka uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi podpisanej jako Pracujący 
podatnicy z Hajnówki pod patronatem Nowoczesna Hajnówka na Komendanta Komendy Powiatowej Policji 
w Hajnówce. Uzasadnienie w załączeniu 

2. Skargę, o której mowa w ust. 1, przekazuje się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku 
jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka do przesłania skargi Komendantowi 
Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 19 stycznia 2020 r. do Rady Miasta Hajnówka wpłynęła skarga podpisana: „Pracujący podatnicy 
z Hajnówki pod patronatem Nowoczesna Hajnówka” na Komendanta Komendy Powiatowej Policji 
w Hajnówce. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 stycznia 2021 roku zapoznała się 
ze skargą i stwierdza, że  art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) wskazuje ogólną właściwość w zakresie 
rozpatrywania skarg przez organy administracji publicznej.  Art. 229 Kpa formułuje generalną regułę 
ustalania właściwości organów na zasadzie pierwszeństwa przepisów szczególnych. Dopiero w przypadku 
ich braku, właściwość organów rozpatruje się na podstawie unormowań art. 229 Kpa. Art. 223 § 1 Kpa 
stanowi, iż „Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy 
organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.” Rada 
Miasta Hajnówka nie jest właściwa do rozpatrzenia przedmiotowej skargi, ponieważ wykracza to poza 
zakres jej właściwości rzeczowej, przez co byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych. W tym 
przypadku zastosowanie ma art. 231 Kpa który wskazuje, że jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest 
właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi. 

Zgodnie z art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.)  
organem wyższego stopnia w stosunku do Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji jest Komendant 
Wojewódzki Policji. 

Zdaniem komisji Rada Miasta przekazując tę skargę do rozpatrzenia Wojewódzkiemu Komendantowi 
Policji w Białymstoku, z uwagi na poruszane kwestie w niej dotyczące porządku publicznego 
i bezpieczeństwa na terenie miasta Hajnówka, wnosi o informację od Komendanta o sposobie załatwienia 
skargi. 

Po zapoznaniu się powyższym Rada Miasta  w pełni podziela stanowisko Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji dot. rozpatrzenia tej skargi. W związku z powyższym  uzasadnione jest podjęcie uchwały uznającej 
Radę Miasta Hajnówka za niewłaściwą do rozpatrzenia przedmiotowej skargi.
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