
UCHWAŁA NR XXXIII/233/2016

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte działanie Urzędu Miejskiego w Brzesku

Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446 z póź.zm), po rozpatrzeniu skargi E.G. Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni na nienależyte działanie Urzędu 
Miejskiego w Brzesku, zawartej w pismach z dnia 31 sierpnia 2016 r., 21 września 2016 r. i 7 grudnia 2016 r., 
Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1. 

Przekazuje się skargę do załatwienia według kompetencji Burmistrzowi Brzeska, z powodów wymienionych 
w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte działanie Urzędu Miejskiego
w Brzesku

W pismach z dnia 31.08.2016 r., 21.09.2016 i 07.12.2016 r. E.G. Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni wniosła
skargę na działanie organu – Urzędu Miasta Brzesko w sprawie dotyczącej realizacji zamówienia publicznego,
w tym odstąpienia od umowy przez Gminę Brzesko. Pisma z dnia 31.08.2016 r. i 21.09.2016 r. skierowane
zostały do Urzędu Miejskiego i Burmistrza Brzeska, a następnie przekazane zostały przez Burmistrza Brzeska
do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Brzesku.

Prawo składania skarg i wniosków oraz sposób ich rozpatrzeniem regulują przepisy zawarte w Dziale VIII
Kpa. Przepisy te regulują realizację zagwarantowanego każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
między innymi, prawa składania skarg i wniosków do organów jednostek samorządu terytorialnego.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe
organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe
lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 221 § 1 i art. 227 Kpa). Organem właściwym do rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych jest rada gminy, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej.

Zgodnie z brzmieniem art. 240 Kpa, gdy skarga dotyczy sprawy, która nie podlega rozpatrzeniu według
przepisów kodeksu (art. 3 § 1 i 2) albo nie należy do właściwości organów administracji publicznej, przepisy
art. 233-239 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu stosuje się
przepisy postępowania właściwego dla danej sprawy. Odesłanie powyższe oznacza, że jeżeli skarga może zostać
zakwalifikowana jako żądanie wszczęcia postępowania nieunormowanego przez Kodeks postępowania
administracyjnego lub jako innego rodzaju środek prawny, unormowany przez przepisy pozakodeksowe, lub
może zostać wykorzystana w ramach postępowania pozakodeksowego, to jej wniesienie powinno wywierać
skutki w sferze odpowiedniego postępowania. Tym samym stanie się zbędne prowadzenie równoległego
postępowania na podstawie przepisów Działu VIII Kpa. Jeżeli natomiast nie spowoduje ona wszczęcia
postępowania na podstawie przepisów pozakodeksowych, to powinna być ona załatwiona w sposób określony
w art. 237 - 239 Kpa /tak: Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz.
Wydanie XI. LexisNexis 2014/.

Skarżący w swojej skardze porusza zagadnienia wykonania umowy o roboty budowlane (zamówienia
publicznego), w tym odstąpienia od tej umowy. Roszczenia związane z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umów realizowane są na drodze procesu cywilnego, a nie postępowania administracyjnego.
Rozstrzyganie roszczeń cywilnoprawnych nie należy do właściwości organów administracji publicznej. Wobec
odstąpienia przez Gminę Brzesko od umowy ze skarżącym, a więc złożenia jednostronnego oświadczenia
prawokształtującego, ewentualne powstałe roszczenia mogą być dochodzone jedynie na drodze
cywilnoprawnej, a nie administracyjnoprawnej. Skarżący jednocześnie konsekwentnie upatruje
nieprawidłowości po stronie Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż zgodnie z brzmieniem art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w
stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a tym samym to
Burmistrz Brzeska odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków pracowników Urzędu Miejskiego w
Brzesku.

W związku z powyższym Rada Miejska przekazuje skargę do załatwienia według kompetencji Burmistrzowi
Brzeska.
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