
UCHWAŁA Nr L/293/2021 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Dęblin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) 
Rada Miasta Dęblin uchwala, co następuje: 

Uznaje się za niezasadną skargę na działania Burmistrza Miasta Dęblin, przesłaną 
do tutejszego Urzędu Miasta w dniu 17.08.2021 r. w sprawie braku odpowiedzi na wniosek 
o udzielenie informacji publicznej. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania Skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi, poprzez doręczenie odpisu niniejszej uchwały. 

§ 1  

§ 2  

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały Nr L/293/2021 
Rady Miasta Dęblin z dnia 27 września 2021 r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem 
właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności wójta (burmistrza 
lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest Rada Miasta. 

W związku z otrzymaną skargą na działania Burmistrza Miasta Dęblin, Przewodniczący 
Rady Miasta w Dęblinie przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Dęblin, celem dokonania jej oceny oraz wypracowania stosownej opinii. 

Podczas swoich prac w dniach 23.08.2021 r. i 10.09.2021 r. Komisja w sposób 
szczegółowy zapoznała się z przedłożoną skargą, oraz wyjaśnieniami Burmistrza Miasta. 
Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła 
nieprawidłowości oraz uchybień w tej sprawie. Komisja ustaliła, iż odpowiedź na wniosek 
Skarżącego z dnia 14.05.2021 r. o udzielenie informacji publicznej została przesłana drogą 
elektroniczną w dniu 21.05.2021 o godz. 10:08, pismem z dnia 19 maja 2021 r. 

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego przedmiotowa skarga nie znajduje 
uzasadnienia. 

Reasumując, zarzuty Skarżącego sformułowane w skardze na działania Burmistrza 
Miasta, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała za bezzasadne. Po rozpatrzeniu sprawy 
Skarżącego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dęblin poprzez głosowanie 
uznała skargę za niezasadną. 


