UCHWAŁA NR XXXIV/675/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 240 w związku z art. 227 Kodeksu
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą radnej Krystyny Świerkot na Burmistrza Mikołowa
uznać, że jej rozpatrzenie nie należy do właściwości Rady Miejskiej Mikołowa ze względu na
będący przedmiotem skargi zarzut pomówienia.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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UZASADNIENIE
W dniu 25 kwietnia 2017 r. radna Krystyna Świerkot wniosła skargę na Burmistrza Mikołowa
adresowaną do Przewodniczącego Rady zarzucając Burmistrzowi publiczne pomówienie Pani
Świerkot o plagiat statutu Rady Seniorów. Zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania
administracyjnego, zawartym w dziale VIII kpa dot. skarg i wniosków, 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. Katalog ten ma wprawdzie charakter otwarty, jednakże jak
podkreślono w tezie wyroku NSA z dnia 01.12.1999 r.,sygn.akt.III SA 1636/97 "skarga, o której
mowa w art. 227 kpa jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów
jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo też
nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania
sądowego". Tymczasem zarzucane Burmistrzowi Mikołowa pomówienie może stanowić podstawę
do ewentualnego wszczęcia np. postępowania sądowego o naruszenie dóbr osobistych, co w świetle
wskazanego wyżej orzecznictwa uniemożliwia uznanie pomówienia za przedmiot skargi z art. 227
kpa. Skoro zarzut pomówienia nie stanowi przedmiotu skargi według art. 227 kpa,
to w konsekwencji Rada Miejska Mikołowa nie jest organem właściwym do jego rozpatrzenia.
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