
UCHWAŁA NR XLII/236/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

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. 1372 ze zm.) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę złożoną w dniu 03 listopada 2021 r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy 
Międzylesie za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzylesiu do powiadomienia skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Pismem z dnia 03 listopada 2021 r. Państwo .................. wnieśli skargę na działania Burmistrza Miasta i 
Gminy Międzylesie. 

W skardze wymienieni zarzucili Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie brak czynności 
w przedmiocie remontu drogi gminnej transportu rolnego nr działki 18, obręb Długopole Górne w roku 
2021, brak jej ujęcia w budżecie na rok 2022 oraz brak odpowiedzi na kierowaną przez stronę 
korespondencję w rozpatrywanej sprawie. 

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W sprawie były udzielane odpowiedzi pismami w dniach 
15.03.2021 r., 01.06.2021 r., 05.07.2021 r., 20.08.2021 r. 

Gmina realizuje zadania własne gminy, w tym utrzymanie stanu technicznego dróg, szczególnie 
w sytuacji zlokalizowania wzdłuż nich zabudowań domowych. W omawianym przypadku działka nr 18 to 
droga transportu rolnego biegnąca do pól uprawnych. Jednostki samorządu terytorialnego nie są obowiązane 
do przystosowywania dróg transportu rolnego do ruchu pojazdów osobowych. Nie mniej jednak w miarę 
możliwości wynikających z pozyskiwanych i posiadanych środków oraz uwzględniając okoliczność 
wniosków i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi inwestycje i prace remontowe sieci dróg 
gminnych prowadzone są na terenie Gminy Międzylesie nieustannie. Kryteria wyboru jak też kolejność 
inwestycji określone są w sposób jasny i przejrzysty, a procedura konkretnych przedsięwzięć - 
kilkustopniowa i prowadzona jest z udziałem wielu osób i organów. 

Skarżący w odległości ok. 300 mb od drogi asfaltowej planują się wybudować i w tym celu wnioskują 
o wyremontowanie drogi. Na wniosek skarżących, Burmistrz  pismem z dnia 07.07.2021 r. wyraził zgodę na
remont ww. drogi we własnym zakresie skarżących.

Z powyżej opisanych względów, brak jest uzasadnienia dla przypisania Burmistrzowi zaniedbań, 
a stawiane zarzuty okazały się niezasadne. 

Pouczenie 

W przypadku ponowienia skargi, gdy wcześniejsza rozpatrzona została i uznana za bezzasadną, 
a skarżący nie wskazał nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. (Art. 
239 par. 1 kpa). 
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