
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 18 października 2020 r. Barbary Juszczak na 

działanie Burmistrza Miasta Zakopane (przekazaną Radzie Miasta Zakopane przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w dniu 23 listopada 2020 r.) 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane do przekazania uchwały  

skarżącemu. 

§ 3. 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 



 

 

Skargą wniesioną do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu 

pismem z dnia 18 października 2020 r., Barbara Juszczak zarzuciła, że Burmistrz Miasta 

Zakopane odmówił zapoznania się z materiałem źródłowym merytorycznym. 

Pismem z dnia 2 września 2020 r. (wpływ do Urzędu Miasta Zakopane 11 września 

2020 r.), Pani Barbara Juszczak złożyła wniosek o wykazanie firmy, której zlecono wykonanie 

prac wskazanych w decyzji nr 55/11 polegających na rewitalizacji zabytkowego obiektu 

położonego na nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 260/4 obręb 5 Miasta Zakopane z 

dnia 21 lutego 2011 roku wydanej przez Starostę Tatrzańskiego w Zakopanem. W odpowiedzi 

na wniosek, Gmina Miasto Zakopane pismem z dnia 5 października 2020 r.  poinformowała w 

terminie zgodnym z art. 35 kpa, iż nie prowadziła ani nie zlecała żadnych prac polegających na 

rewitalizacji zabytkowego obiektu położonego na nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

260/4 obręb 5 Miasta Zakopane. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu, po otrzymaniu skargi Pani 

Barbary Juszczak i po zbadaniu akt sprawy, pismem SKO-SW-4101-127/20 z dnia 17 listopada 

2020 r. (wpływ do Rady w dniu 23 listopada 2020 r.) zawiadomiło, iż organem właściwym do 

rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Rada Miasta Zakopane i pismem tym przekazuje skargę 

do organu właściwego do jej rozpatrzenia.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu skargi, uznała ją jako bezzasadną. 

Twierdzenie Pani Barbary Juszczak jakoby Burmistrz Miasta Zakopane odmówił mu 

zapoznania się z jakimkolwiek materiałami źródłowymi jest nieprawdziwe. Wszelkie 

dokumenty, jeśli są w posiadaniu Gminy Miasto Zakopane zawsze są udostępniane wszelkim 

podmiotom na ich wniosek.  

Biorąc pod uwagę powyższe, skargę należy uznać za bezzasadną. 


