
Projekt

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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miasta Opola

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, 
poz. 1133, poz. 2196) oraz w związku z art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) – Rada 
Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się skargę 
mieszkanki Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r., na Przewodniczącego Rady Miasta 
Opola, o nr OR-I.1510.35.2019, za nieuzasadnioną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miasta Opola zawiadomi 
Skarżącą o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji

Radna Jolanta Kawecka
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Opola

z dnia....................2019 r.

W dniu 28 listopada 2019 r. do Rady Miasta Opola wpłynęła skarga mieszkanki Miasta Opola
z dnia 28 listopada 2019 r., OR-I.1510.35.2019, na Przewodniczącego Rady Miasta Opola
dotycząca błędnego stanowiska Przewodniczącego Rady Miasta Opola w sprawie skargi na
działalność Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad
dzielnic w 2019 r., w zakresie nieprawidłowego rozpatrzenia protestu wyborczego

Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, jak również z dokumentacją i wyjaśnieniami złożonymi w celu jej zbadania, Rada
Miasta Opola uznaje skargę za nieuzasadnioną.

Pismo Skarżącej z dnia 12 listopada 2019 r. (wpływ do Urzędu Miasta Opola 13.11.2019 r.)
dotyczące negatywnego rozpatrzenia Protestu Wyborczego złożonego przez Skarżącą po
zakończeniu wyborów do rad dzielnic w Opolu w 2019 r. zostało terminowo przekazane
radnym miasta Opola podczas komunikatów XIX sesji Rady Miasta Opola, która odbyła się
w dniu 28 listopada br.

Zgodnie z art. 222 k.p.a. „o tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma,
a nie forma zewnętrzna”. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta Opola
w dniu 25 listopada br. udzielił Skarżącej odpowiedzi pisemnej wyjaśniając, iż Rada Miasta
Opola nie ma podstaw prawnych do rozstrzygnięcia wniesionej skargi na działalność
Miejskiej Komisji Wyborczej, ponieważ w tym przypadku nie istnieje tryb dwuinstancyjny.
Poinformował również, iż zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. „Rada gminy rozpatruje skargi na
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
(…)”. Ponadto w tym przypadku obowiązuje procedura wynikająca z uchwały XIV/232/19
Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
Dzielnicy Chabry oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2019 r. poz. 2443),
a konkretnie z § 76 ust. 5 ww. Statutu który stanowi, że rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji
Wyborczej są ostateczne, tym samym brak jest dalszych środków odwoławczych. Zatem brak
jest organu, który jest właściwy do rozpatrzenia ww. skargi, dlatego też niemożliwym było
również zastosowanie podstawy prawnej wynikającej z art. 231 k.p.a. tj. przekazanie skargi
według właściwości ze względu na jednoinstancyjność postępowania wynikającą
z przywołanego powyżej § 76 ust. 5 uchwały nr XIV/232/19 Rady Miasta Opola
z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz
nadania jej statutu.

W dniu 28 listopada 2019 r. Skarżąca wniosła zażalenie na stanowisko Przewodniczącego
Rady Miasta Opola, w którym podniosła niewłaściwe działanie przewodniczącego Rady
powołując się między innymi na zapis § 79 uchwały nr XIV/232/19 Rady Miasta Opola
z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dzielnicy Chabry oraz
nadania jej statutu uważając, że skarga na Miejską Komisję Wyborczą jest kwestią
nieuregulowaną i winna być rozpatrzona przez Radę. Jednakże złożona przez Skarżącą skarga
na Miejską Komisję Wyborczą jest odwołaniem od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji
Wyborczej, a to zgodnie z otrzymaną opinią prawną jest uregulowane w § 76 ww. Statutu
Chabry (Dzielnica III).

Zażalenie Skarżącej otrzymali wszyscy radni miasta Opola, a Przewodniczący Rady odniósł
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się do tej kwestii również w komunikatach XIX sesji Rady.

Skarżąca w dniu 3 grudnia br. spotkała się z Przewodniczącym Rady w obecności naczelnika
Biura Rady, gdzie ponownie wyjaśniono Skarżącej kwestie proceduralne.
Ze względu na to, iż Skarżąca jednocześnie zgłosiła sprawę organom ścigania, spotkanie
zakończyło się wspólną konkluzją, iż należy oczekiwać rozstrzygnięcia właściwych organów.

Wobec wyżej przytoczonych faktów po zbadaniu wszelkich okoliczności Rada Miasta Opola
uznała jak na wstępie.

Pouczenie:

W przypadku ponownego złożenia skargi w temacie będącym przedmiotem skargi rozpatrzonej
w dniu dzisiejszym bez wskazania nowych okoliczności sprawy Rada Miasta Opola może
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez
zawiadamiania skarżącego (art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego).
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