
UCHWAŁA NR XXXIV/494/21 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosków mieszkańca 

Na podstawie art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz 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. Wnioski ............................................., zawarte w piśmie z dnia 21 lutego 2021 r., 
dotyczące zawiadomienia w trybie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego organów 
ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 2. Wniosek ......................................., zawarty w piśmie z dnia 21 lutego 2021 r., 
dotyczący naprawienia rażącego naruszenia prawa przez Radę Miasta Kołobrzeg w Uchwale 
Nr XLVI/714/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg, pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 3. Uzasadnienie pozostawienia wniosków bez rozpoznania zawiera załącznik do 
uchwały. 

§ 4. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg do zawiadomienia  
wnioskodawcy o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Lewandowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/494/21 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Uzasadnienie rozpatrzenia wniosków 

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 zakresie wniosków o zawiadomienie w trybie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania 
karnego organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ...................... 
otrzymał wezwanie do złożenia wyjaśnienia jakiego rodzaju działania się domaga, 
znajdującego w zakresie kompetencji Rady Miasta Kołobrzeg,  w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania niniejszego wezwania, na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków. 

Jednocześnie ...................................... został poinformowany, że zgodnie 
z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 
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. 
Ponadto wyjaśniono autorowi wniosków, że Rada Miasta Kołobrzeg nie posiada ani 
uprawnienia, ani obowiązku do powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Przepis art. 304 § 2 zobowiązuje instytucje samorządowe (nie 
organy) do podjęcia stosownych czynności w przypadku powzięcia wiedzy o popełnieniu 
przestępstwa, w związku ze swoją działalnością, co potwierdza Rozstrzygnięcie 
Nadzorcze Nr PN.4131.422.2018 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 
9 listopada 2018 r. Jak wskazuje doktryna, obowiązki wynikające z art. 304 § 2 Kodeksu 
podstępowania karnego, ciążą wyłącznie na instytucjach państwowych i samorządowych, 
a konkretnie osobach uprawnionych do występowania w ich imieniu lub osobach 
pełniących w nich funkcje kierownicze. Dotyczą one wszystkich przestępstw ujawnionych 
w związku z działalnością instytucji państwowych i samorządowych (B. Skowron, Kodeks 
postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, red. K. Dudka, Warszawa 2020, art. 304). 

W zakresie naprawienia rażącego naruszenia prawa przez Radę Miasta Kołobrzeg 
w Uchwale Nr XLVI/714/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg .......................................... został wezwany do 
złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, wyjaśnienia jakiego 
rodzaju działania się domaga, znajdującego się w zakresie kompetencji Rady Miasta 
Kołobrzeg, na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Ponadto 
został poinformowany, że tryb skargowy, wskazany w Dziale VIII Skargi i Wnioski 
Kodeksu postępowania administracyjnego, jest postępowaniem jednoinstancyjnym 
o charakterze uproszczonym, którego zakończenie, czyli zawiadomienie o sposobie 
załatwienia skargi nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, co 
w konsekwencji nie daje podstaw do postępowania odwoławczego, ani postępowania 
sądowo administracyjnego. 

Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Pan Kołodziejczyk 
został pouczony, że nieusunięcie wyżej wymienionych braków spowoduje pozostawienie 
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skargi lub wniosku bez rozpoznania. W związku z tym, że ....................................... 
nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, Komisja Skarg Wniosków i Petycji wnosi 
do Rady o pozostawienie bez rozpoznania wniosków Pana Roberta Kołodziejczyka 
wskazanych w §1 i §2 niniejszej uchwały. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Lewandowski 
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