
Uchwała Nr XLII/295/2022 

Rady Miejskiej w Sochocinie  

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

U C H W A Ł A  NR ........ 

RADY MIEJSKIEJ  W  MRĄGOWIE 

z dnia ............................................... 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Mrągowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       

(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - Rada Miejska 

w Mrągowie - uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Uznaje się skargę Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej z dnia 27.02.2020 roku, na niecelowe 

i niegospodarne działanie  Burmistrza Miasta Mrągowa w  zakresie diet wypłaconych uczestnikom 

delegacji  miasta partnerskiego Grunberg za bezzasadną 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie do poinformowania skarżącego 

o sposobie załatwienia sprawy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

            Henryk Nikonor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) Rada Miejska w Sochocinie uchwala 

co następuje: 

§ l. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin, Rada Miejska  

w Sochocinie uznaje skargę za zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin do wycofania opinii z dnia 28 stycznia 

2022 roku oraz 24 marca 2022 roku dot. Warszawskiego Koła Łowieckiego nr 2 wniesionej do 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sochocinie do zawiadomienia Skarżącego  

o sposobie rozpatrzenia skargi oraz przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XLII/295/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin 

 

 

W dniu 16 maja 2022 roku do Rady Miejskiej w Sochocinie wpłynęła skarga na działania Burmistrza 

Miasta i Gminy Sochocin. Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza miasta jest rada miejska. Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Sochocinie przekazała skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w 

Sochocinie celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska. 

 

W ramach postępowania wyjaśniającego na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 

31 maja 2022 r zaproszono Skarżącego oraz Burmistrza. Komisja zwróciła się do Burmistrza Miasta  

i Gminy Sochocina o złożenie pisemnych wyjaśnień w sprawie zarzutów podniesionych w skardze. 

 

Na podstawie zgromadzonych materiałów, poczyniono następujące ustalenia faktyczne: Pismem  

z dnia 9  czerwca 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin złożył wyjaśnienie do treści skargi, 

odpowiedział na zadane w skardze pytania.  

 

Z zebranego materiału wynika, że Burmistrz wydał dwie pozytywne opinie dot. Warszawskiego Koła 

Myśliwskiego nr 2 przekazane do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  

w Warszawie. Pierwsza z opinii sporządzona dnia 28 stycznia 2022 r. dokument nie zawiera znaku 

sprawy, nie jest sporządzony na blankiecie korespondencyjnym obowiązującym w urzędzie, nie 

zawiera oznaczenia kto sporządził dokument lub kto prowadzi sprawę. 

 

Burmistrz wyjaśnił w swojej opinii, że wydał pismo z dnia  28 stycznia 2022 r. , które na dzień jego 

wydania było prawidłowe i wynikało  z celu jego przeznaczenia. 

Burmistrz poinformował, że pismo nie było kierowane w celu wydzierżawienia obwodu łowieckiego 

Warszawskiemu Kołu Myśliwskiemu nr 2 a miało charakter referencji dotyczące działalności 

statutowej koła i zostało sporządzone z inicjatywy przedstawicieli Warszawskiego Koła Myśliwskiego 

nr 2, którzy zwrócili się do Burmistrza ustnie celem  wydania referencji.  



Biorąc pod uwagę zdarzenia, które nastąpiły po 28 stycznia 2022 roku Burmistrz wystawił opinię   

w oparciu  o współpracę z Warszawskim Kołem Myśliwskim nr 2 oraz w oparciu o opinię  uzyskaną 

od  Łowczego Okręgowego.  

 

Druga  opinia została sporządzona dnia 24 marca 2022 r. na kilka dni przed sesją Rady Miejskiej na 

której Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/281/2022 z dnia 30 marca 2022 w sprawie wyrażenia 

poparcia dla wniosku rolników o niewydzierżawianie gruntów w obwodzie 201 położonych w Gminie 

Sochocin i Gminie Nowe Miasto Warszawskiemu Kołu Myśliwskiemu nr 2 w Łomiankach.  

 

Podsumowując Burmistrz posiadał wiedzę dot. skarg rolników na działalność Warszawskiego Koła 

Myśliwskiego nr 2. Z inicjatywy rolników odbywały się spotkania z przedstawicielami Koła, władz 

gminnych, ZO PZŁ w Ciechanowie, które nie doprowadziły do zażegnania konfliktu. Mimo wskazanej 

wiedzy Burmistrz wydał pozytywne opinie o Warszawskim Kole Myśliwskim nr 2  

i przekazał Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. 

 

Po analizie złożonej skargi, wysłuchaniu Skarżącego oraz Burmistrza  biorąc pod uwagę dobro 

rolników z terenu Gminy Sochocin, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uwzględnić 

złożoną skargę. Komisja proponuje aby  opinia z dnia 28 stycznia 2022 roku oraz 24 marca 2022 roku 

dot. Warszawskiego Koła Łowieckiego nr 2 wniesiona do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych została wycofana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.  

 

     

         


