
UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 

w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Zakopane 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  RADA MIASTA ZAKOPANE  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę z dnia 11 sierpnia 2020 r. Adama Fedyka na 

działanie Burmistrza Miasta Zakopane (przekazaną Radzie Miasta Zakopane przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową w Krakowie w dniu 20 sierpnia 2020 r.) wraz z jej uzupełnieniem 

wniesionym w dniu 21 sierpnia 2020 r. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane do przekazania uchwały  

skarżącemu. 

§ 3. 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 

 

Skargą przekazaną pismem z dnia 11 sierpnia 20220 r. przedłożonej Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Krakowie w dniu 13 sierpnia 2020 r. oraz uzupełnieniem skargi z dnia 20 

sierpnia 2020 r., Adam Fedyk, zarzucił, iż działania i zaniechania Burmistrza Miasta Zakopane 

oraz organów nadzoru budowlanego, skutkują uzasadnionym podejrzeniem defraudacji 

środków unijnych przyznanych w ramach dotacji na rewitalizację ul. Krupówki i  okolicy w 

Zakopanem. Wnoszący skargę zarzucił, iż w ramach rewitalizacji nie objęto rewitalizacją prac 

wymienionych w w/w piśmie. 

Pismem Nr BI-051/59-2/20 z dnia 18 sierpnia 2020r. adresowanym do 

Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane (data wpływu w dniu 20 sierpnia 2020r.), 

Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała skargę do rozpatrzenia przez Radę Miasta 

Zakopane, tj. właściwy organ, na podstawie przepisu art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 

z  późn. Z.).  

W piśmie z dnia 8 października 2020 r. (data wypływu w dniu 13 października 2020 r.), 

przekazanym Radzie Miasta Zakopane, poinformowano Radę, iż Wydział Strategii i  Rozwoju 

Urzędu Miasta Zakopane nigdy nie otrzymał dotacji Unii Europejskiej na rewitalizację i 

wykonanie objętych nią prac, które Wnoszący skargę wyszczególnił w piśmie z  dnia 11 

sierpnia 2020 r. oraz 20 sierpnia 2020 r.  

W dniu 15 grudnia 2020 r. przedmiotowa skarga wraz z uzupełnieniem skargi była 

rozpatrywana na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się 

dogłębnie z treścią skargi. Komisja stwierdziła, iż zarzuty Wnoszącego skargę jakoby działania 

i zaniechania Burmistrz Miasta Zakopane skutkowałyby uzasadnionym podejrzeniem 

defraudacji środków unijnych przyznanych w ramach dotacji na rewitalizację ul. Krupówki i 

okolicy w Zakopanem są bezpodstawne, jednocześnie uznała skargę za bezzasadną. 

W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną. 

 

 


