
  

 

UCHWAŁA Nr XL/287/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 marca 2022 r. 
 

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 

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

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. 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 bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie do zawiadomienia 

Skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi oraz przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz  

z uzasadnieniem. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    

        

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XL/287/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 30 marca 2022 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin 

W dniu 1 lutego 2022 roku do Rady Miejskiej w Sochocinie Wojewoda Mazowiecki przekazał według 

właściwości skargę Pana Sz. K. 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  

9 lutego 2022 r  zaproszono Skarżącego, Burmistrza i pracownika urzędu. Zaproszenia na posiedzenie 

Komisji nie odebrał skarżący ( Przesyłkę zwrócono do nadawcy, gdyż adresat pod wskazanym adresem 

jest nieznany. Informacja z Poczty Polskiej S.A) 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 17 lutego 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin złożył wyjaśnienie do treści 

skargi Pana Sz. K. z zebranego materiału wynika, że skarga dotyczy jednego  

z pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jego dodatkowego zatrudnienia i wynagrodzenia  

w podległych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Sochocin oraz w Przedsiębiorstwie Usług 

Komunalnych sp. z o. o. w Sochocinie. Skarżący w przedstawionej skardze zarzucił  Burmistrzowi 

„sprzeniewierzania pieniędzy gminnych” oraz „podwójne finansowanie wynagrodzenia pracownika”.  

W przedstawionym wyjaśnieniu Burmistrz wykazał, że pracownik otrzymał zgodę na podjęcie 

dodatkowego zatrudnienia, a kwoty wynagrodzenia za dodatkowe zatrudnienie są relatywnie niskie. Za 

tak niskie stawki jednostki organizacyjne oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. nie 

byłyby w stanie zatrudnić pracownika z kwalifikacjami na specjalistyczne stanowisko. 

W związku z działaniami Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie 

dopatruje się nieprawidłowości. Nie stwierdzono również naruszeń w wykonywaniu obowiązków przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin, co powoduje, że należało uznać skargę za bezzasadną. 

Informuje się, że zgodnie z art. 239 Kodeksu Postępowania administracyjnego w przypadku 

gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność 

wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 

okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 

stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 

                                                                                                   

 

 


