
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 21 października 2020 r. Adama Fedyka na 

działanie Burmistrza Miasta Zakopane (przekazaną Radzie Miasta Zakopane przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu w dniu 13 listopada 2020 r.) 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane do przekazania uchwały  

skarżącemu. 

§ 3. 

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Skargą z dnia 21 października 2020 r. wniesioną do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Nowym Sączu, Pan Adam Fedyk zarzucił, że Burmistrz Miasta dopuścił się 

naruszenia praworządności w związku z odmową przekazania wniosku do organu właściwego, 

który to obowiązek ciąży na organach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 65 

§ kpa. W przedmiotowym piśmie, przedkładający skargę wnosił, aby Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze zobowiązało Burmistrza Miasta Zakopane do przekazania wniosku z dnia 14 lipca 

2020 r. znak: 74/07/2020-AF do organu właściwego na podstawie art. 65 § 1 kpa w terminie 7 

dni.  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu, po zbadaniu akt sprawy, 

pismem SKO-SW-4101-131/20 z dnia 6 listopada 2020 r. (wpływ do Rady w dniu 13 listopada 

2020 r.), zawiadomiło, iż organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi jest Rada 

Miasta Zakopane i pismem tym przekazuje skargę.  

W dniu 15 grudnia 2020 r. przedmiotowa skarga była rozpatrywana na posiedzeniu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się dogłębnie z treścią skargi. Komisja 

stwierdziła, iż zarzuty Wnoszącego skargę jakoby Burmistrz Miasta Zakopane dopuścił się 

naruszenia praworządności są bezpodstawne, jednocześnie uznała skargę za bezzasadną. 

Wobec powyższego, skargę postanawia się uznać za bezzasadną. 


