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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 
1309, 1571, 1696, 1815), art. 228 i art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą na działanie Burmistrza Namysłowa i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków 
i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia uznać skargę za zasadną w części dotyczącej braku podstaw do 
niewypłacenia diet, a niezasadną w części dotyczącej wezwania Burmistrza do wypłaty zaległości z powodu 
spełnienia świadczenia. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do 
przekazania Skarżącemu odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2020 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 9 marca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa 

W dniu 13 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga sołtysa Bukowy Śląskiej na 
działanie Burmistrza Namysłowa dotycząca niewypłacania diety z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Skarga została 
skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. zapoznała się z treścią skargi oraz 
wysłuchała informacji przedstawionej przez skarżącego. Następnie wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału 
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Sekretarz gminy, informując o trwającej weryfikacji złożonych 
przez skarżącego oświadczeń o pełnieniu funkcji sołtysa. Członkowie Komisji, w związku z wszczęciem 
postępowania kontrolnego w sprawie, wezwali Burmistrza do złożenia wyjaśnień, na jakiej podstawie nie są 
wypłacane diety sołtysowi Bukowy Śląskiej oraz z wnioskiem o zmianę Uchwały nr 135/VII/15 Rady Miejskiej 
w Namysłowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów 
podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, w celu uszczegółowienia sposobu 
i terminu wypłaty diet. 

Po otrzymaniu odpowiedzi, na posiedzeniu w dniu 9 marca br., członkowie Komisji uzyskali informację, że 
diety, za okres 10 miesięcy, tj. od marca do grudnia 2019 r. zostały wypłacone sołtysowi Bukowy Śląskiej. Sołtys 
nie otrzymał diet za miesiące, za które nie złożył oświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa, tj. za styczeń i luty 
2020 r. 

Członkowie Komisji, biorąc pod uwagę, że sołtys składał wymagane oświadczenia o pełnieniu funkcji, 
stwierdzili, że Burmistrz nie miał podstaw, aby nie wypłacać mu diet i w tej części uznali skargę za zasadną. 
Natomiast z uwagi na wypłatę zaległych należności z tytułu pełnienia funkcji sołtysa skarga została uznana za 
bezzasadną w części wzywającej Burmistrza do uregulowania zaległości. 

Powyższe postanowienia zostały jednogłośnie, 5 głosami „za”, przyjęte przez członków Komisji Skarg, 
wniosków i petycji. 

1. Artur Włodarczyk - Przewodniczący Komisji 

2. Maria Teodorczyk - członek 

3. Karol Kubicki - członek 

4. Katarzyna Paradowska - członek 

5. Mieczysław Krzyżewski - członek
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Uzasadnienie

W dniu 13 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga sołtysa wsi Bukowa Śląska na
działanie Burmistrza Namysłowa.

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w dniu 9 marca 2020 r.
rozpatrzyła skargę, a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszego projektu
uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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