
UCHWALA Nr XLI I 41812014 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 9 maja 2014 r. 

w sprawie: rozpatrzenia skarg Pani Janiny Podlewskiej i Pana Kazimierza Podlewskiego 
z dnia 28 marca i 28 kwietnia 2014 r. 

N a podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071 z późn. zm.), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu pism Państwa Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 28 marca 

i 28 kwietnia 2014 r. noszących znamiona skarg na Burmistrza Opoczna, a wyrażających 

niezadowolenie z udzielonych przez niego informacji (odpowiedzi) z dnia 25.03. 

i 24 .04. 2014 r. uznaje się obydwie skargi za bezzasadne. 

§ 2. 1. Uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

2. Informuje się ponadto skarżących o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, iż „ 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 zawiadomienia skarżącego". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opocznie, 

którego zobowiązuje się do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skarg 

zgodnie z treścią art. 23 8 Kpa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały Nr XL! I 418 I 2014 

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 maja 2014 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 28 lutego 2014 r. Państwo Janina i Kazimierz Podlewscy zwrócili się do Burmistrza 

Opoczna z pismem zawierającym 15 pytań obejmujących różne obszary działalności Gminy. Pismem 

znak Tl.1431. 4. 2014 z dnia 25.03.2014 r. Burmistrz udzielił odpowiedzi we wszystkich poruszonych 

zakresach. 28 marca b. r. młż. Podlewscy złożyli w Urzędzie Miejskim „ interwencję w sprawie 

udzielonej odpowiedzi" adresując swoje pismo nr 973/2 do Urzędu Miejskiego w Opocznie oraz do 

Rady Miejskiej. Burmistrz Opoczna kierując, w swoim zakresie, do skarżących kolejne pismo 

nr Tl.1431. 5.2014 z dnia 24.04 2014 r. podtrzymał stanowisko z dnia 25 marca 2014 r. 

Ze względu na wpływ korespondencji po dacie sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dniu 

21 marca i przed datą sesji kolejnej, zwołanej na dzień 9 maja 2014 r., Rada nie miała możliwości 

zajęcia stanowisko w tej sprawie pomiędzy wymienionymi datami. 

W dniu 28 kwietnia b.r. Państwo Podlewscy złożyli w Urzędzie Miejskim kolejne pismo 

oznaczone numerem 973/5, w którym to zwracają się do Rady Miejskiej i wyrażają niezadowolenie 

z treści obydwu powołanych wyżej odpowiedzi Burmistrza. 

Dla rozpatrzenia podnoszonych zarzutów Rada zapoznała się z przedłożonymi jej materiałami, 

w tym z udzielonymi wyjaśnieniami Burmistrza. 

Pismo skarżących nr 973/5 z dnia 28 kwietnia 2014 r. porusza 13 ponumerowanych 

zagadnień, którymi to Rada już wielokrotnie już się zajmowała, rozpatrywała i odnosiła się do nich 

z zastosowaniem formy uchwał. Podjęte uchwały zostały doręczone zainteresowanym. 

We wszystkich tych kwestiach Rada podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowiska. 

Z uwagi na niektóre nowe obszary zainteresowania skarżących wskazane w piśmie kierowanym 

do Burmistrza w dniu 28 .02.2014 r. Rada oceniła, w szczególności obszerną odpowiedź 

Tl.1431.4. 2014 z dnia 25.03. 2014 r. uznając, że udzielono jej z zachowaniem należytej staranności 

i we właściwym terminie. Burmistrz odniósł się kolejno do wszystkich zawartych tam zapytań. 

Oceniając przedłożony materiał Rada nie widzi podstaw do uznania zarzutów za słuszne. 

Stwierdza się, że działania Burmistrza nie uchybiają żadnej z zasad obowiązujących w tym zakresie, 

a udzielone odpowiedzi są merytoryczne. W konsekwencji rozpatrzenia przytoczonych skarg uznaje 

się je za bezzasadne, jak orzeczono w sentencji niniejszej uchwały . 
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