
Uchwała Nr XXVl/319/2016 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 25 listopada 2016 roku 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna 

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

Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę Pana ML z dnia 05.08.2016r. na działalność Burmistrza Opoczna 

dotyczącą zamieszczenia w serwisie internetowym informacji dotyczącej działki om ewid. 

z obrębu Januszewice za bezzasadną z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach 

ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opocznie, a także poprzez zamieszczenie jej treści na 

stronie internetowej Urzędu. 

Wiesław 



Uzasadnienie 

Pismem z dnia 05.08.2016r. Pan ML zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 

z zapytaniem o legalność działań Urzędu Miejskiego w Opocznie dotyczących ewentualnego 

zbycia nieruchomości należącej do gminy Opoczno z pominięciem procedury przetargowej. 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Wojewoda stwierdził, że nie jest organem właściwym 

do zajmowania stanowiska w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność jednostek samorządu terytorialnego i przesłał pismo ML do Rady Miejskiej w 

Opocznie jako organu kontrolującego działalność Burmistrza Opoczna. Zgodnie z przepisem 

art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że rada gminy 

kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Opocznie przekazał do komisji rewizyjnej pismo Skarżącego celem zbadania 

sprawy i wypracowania stanowiska. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Opocznie w wyniku 

analizy zebranego materiału oraz wysłuchania wyczerpujących wyjaśnień stanęła na 

stanowisku, że działania Burmistrza nie miały na celu obejścia prawa i doprowadzenia do 

transakcji sprzedaży działki z pominięciem ustawowych procedur gospodarowania 

nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego lecz były podjęte w celach wyłącznie 

promocyjnych. Wobec powyższego został przedłożony do akceptacji Rady projekt uchwały 

uznający skargę na działalność Burmistrza za bezzasadną. 


