
           

UCHWAŁA NR LII/365/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU 

z dnia 30 maja 2018r.   

w sprawie umorzenia postępowania skargowego 

 

  

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

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź.zm.), oraz art.229 pkt 3 i art. 105 § 2 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Umarza się postępowanie skargowe w związku z wycofaniem skargi złożonej przez Panią  

J. F. na  dyrektora Publicznego Przedszkola w Szczepanowie. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do zawiadomienia skarżącej o 

sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

 

 

mgr Krzysztof Ojczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Pani J.F. w piśmie z 21.02.2018 r. wniosła skargę na dyrektora przedszkola w 

Szczepanowie. W dniu 15.05.2018 r. Skarżąca złożyła do protokołu posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oświadczenie o cofnięciu swojej skargi. 

Zgodnie z art.  18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z póź.zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

 Stosownie do brzmienia art.  105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), organ 

administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której 

żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie 

jest to sprzeczne z interesem społecznym. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 229 pkt. 3) tej 

ustawy, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania 

skarg, rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 

działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 tego przepisu. 

 W związku z cofnięciem skargi przez Skarżącą, Rada Miejska w Brzesku postanowiła 

umorzyć postępowanie skargowe. 

 


