
UCHWAŁA NR XXVI/312/20 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 1/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 
skarg na Sołtysa wsi Stronia, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bierutowie i Burmistrza Bierutowa 

Na podstawie art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 t.j.), 
art. 229 pkt 3 ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz 2096 ze zm.) 
oraz § 58 ust. 1 pkt 1 oraz § 60 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Bierutów (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2018r., poz. 5204), 
Rada Miejska w Bierutowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się opinię przyjętą uchwałą Nr 1/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skarg na 
Sołtysa wsi Stronia, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bierutowie i Burmistrza Bierutowa, stanowiącą załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Krzysztof Kisiel 
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Uchwała nr 01/2020 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 15.10.2020r. 

w sprawie skarg na Sołtysa wsi Stronia, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bierutowie i Burmistrza 
Bierutowa 

 

Na podstawie art. art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, 
poz. 713 t.j.) § 58 ust. 1 pkt 1 oraz § 60 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Bierutów (Dz.Urz.Woj.Dolno. 
z 2018r., poz. 5204), Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bierutowie po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, 
uznaje skargi jako niezasadne 

Uzasadnienie 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady w związku z prowadzonym postępowaniem 
skargowym na Sołtysa Sołectwa Stronia na podstawie pisma Skarżącego z dnia 20.01.2020r., 
postępowaniem skargowym na Burmistrza Bierutowa na podstawie pisma z dnia 19 i 20.02.2020r oraz 
postępowaniem skargowym na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bierutowie na podstawie pisma z 
dnia 02.06.2020r . uzasadnia: 

Na podstawie art. 15zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm. oraz nietypowej pracy Urzędu Miejskiego  w 
Bierutowie wszystkie postępowania dotyczące skarg musiały ulec zawieszeniu (Wstrzymanie 
rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego; 
wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary), stąd Komisja dopiero w 
chwili obecnej zakończyła swoją pracę. 

Jeśli chodzi o skargę dotyczącą nieprzekazania przez sołtysa wsi Stronia protokołu zebrania 
wiejskiego , które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2019r.oraz innych dokumentów, skarga jest 
niezasadna, ponieważ sołtys nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, gdyż  nie jest organem 
władzy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2019r., poz. 1429) (zobacz: Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. IV SAB/Wr 49/17) Natomiast zgodnie z § 16 ust.4 Statutu 
Sołectwa Stronia protokoły te znajdują się do wglądu u sołtysa wsi Stronia. 

Odnośnie naruszenia ustawy RODO, sprawa ta była już rozpatrywana i skarżący otrzymał już 
odpowiedź. 

Sprawa „podżegania w mowie nienawiści” Komisja Skarg Wniosków i Petycji  uznaje, że Rada 
Miejska w Bierutowie nie jest właściwa do rozpatrzenia tego zarzutu, gdyż zarzut ten dotyczy 
przestępstwa zniesławienia opisanego w art.212 kodeksu karnego i jest przestępstwem z oskarżenia 
prywatnego, który rozpatruje sąd. Stąd Wiceprzewodniczący  Rady winien poinformować Skarżącego 
o przysługującym mu prawie wniesienia  prywatnego aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w 
Oleśnicy. 

Zarzut dotyczący korzystania z świetlicy wiejskiej. Z informacji jaką uzyskała Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji wynika iż dnia 06.11.2000r. ówczesny Burmistrz Włodzimierz Kubiak wyraził 
zgodę Radzie Sołeckiej Stronia na korzystanie z pomieszczeń po zlikwidowanej Szkole Podstawowej 
w Stroni 22 oraz Panu Kazimierzowi Hołdzie na prowadzenie działalności gospodarczej w 
pomieszczeniu nr III. Najmująca lokal Pani Agata Krawczyńska-Fąfara podpisując umowę najmu 
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01.03.2002r. musiała liczyć się z tym, że nie jest to budynek mieszkalny tylko budynek użytku 
publicznego i będzie on używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez mieszkańców Sołectwa 
Stronia oraz związanymi z tym niedogodnościami. 

Zarzuty skierowane w stosunku do Pani Przewodniczącej nie są zarzutami, które podważają 
jej zadania i kompetencje jako Przewodniczącej RM, są to zarzuty dotyczące jej jako mieszkanki 
Sołectwa Stronia. Podobnie jak sprawa „podżegania w mowie nienawiści” Komisja Skarg Wniosków i 
Petycji w Bierutowie nie jest właściwa do rozpatrzenia tego zarzutu, gdyż zarzut ten dotyczy 
przestępstwa zniesławienia opisanego w art.212 kodeksu karnego i jest przestępstwem z oskarżenia 
prywatnego, który rozpatruje sąd. Stąd Wiceprzewodniczący Rady winien poinformować Skarżącego 
o przysługującym mu prawie wniesienia  prywatnego aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w 
Oleśnicy. 

Zarzuty skierowane na Burmistrza Bierutowa nie dość, że są nieprecyzyjne to skarżący nie 
poparł ich żadnymi dowodami oraz nie przedstawił żadnych świadków, że takie zdarzenia miały 
miejsce.   

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
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