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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pismo Pana ........................................., dot. przejęcia torowiska, pozostawia się bez 
rozpoznania. 

§ 2. Uzasadnienie pozostawienia pisma bez rozpoznania zawiera załącznik do uchwały. 
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg do zawiadomienia  

wnoszącego pismo o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie pozostawienia pisma bez rozpoznania 

Stosownie do brzmienia art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  rada gminy 
rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję 
skarg, wniosków i petycji. 

 W dniu 14 czerwca do Biura Rady Miasta wpłynęło pismo Pana ................ dot. 
przejęcia torowiska. Następnie, działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków, wnoszący pismo został wezwany pismem z dnia 16 czerwca 2021 r. 
znak: BRM.1510.4.2021.I, do wskazania czy pismo stanowi skargę w rozumieniu 
art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, czy 
też stanowi wniosek, o którym mowa w art. 241 wskazanej ustawy, w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania niniejszego wezwania. 

W przypadku gdyby pismo stanowiło skargę, Pan ......................... został wezwany, do 
sprecyzowania jej przedmiotu oraz wskazania jakiego organu dotyczy. Jeżeli zaś pismo 
stanowiłoby wniosek - został wezwany do wyjaśnienia jakiego rodzaju działania, 
znajdującego w zakresie kompetencji Rady Miasta Kołobrzeg, się domaga. 

Wnoszący pismo został także poinformowany, że zgodnie z art. 227 Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 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. Natomiast, zgodnie 
z art. 241 kpa, przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia 
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania 
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

W ww. piśmie z dnia 16 czerwca 2021 r. zawarta była również informacja, że Rada 
nie ma kompetencji do wydawania postanowień zabezpieczających oraz pouczenie, że 
zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, nieusunięcie wyżej 
wymienionych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 
W związku z brakiem odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym terminie pismo 

pozostawia się bez rozpoznania. 
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