UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2021 r. na działalność Burmistrza Zawadzkiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem
uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 10 września 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem), l. dz. 7460, na działalność Burmistrza Zawadzkiego oraz po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za
…………. z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawadzkiem
zobowiązując go do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały
Na mocy postanowień art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów
właściwych do rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miejskiej należy rozpatrywanie skarg
dotyczących zadań lub działalności Burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wyłącza się jawność załącznika do uchwały w zakresie wszelkich danych umożliwiających
identyfikację strony Skarżącej w związku z dyspozycją art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Szczególna ochrona osób fizycznych składających skargę do Rady Miejskiej w Zawadzkiem
wynika także z postanowień art. 225 § 1 Kpa, stanowiącego, że nikt nie może być narażony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi, jeżeli działał w granicach prawem
dozwolonym.

