
Uchwała Nr LI/46/2010 

Rady Miasta  Brzeziny 

z dnia 29 kwietnia 2010r. 

 

 

w sprawie nie uznania pisma za skargę 

 

 

                   Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 

2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 

167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, 

poz.12 i Nr 181,poz.1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i  Nr 173, 

poz.1218,  z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009r. Nr 52, 

poz.420, Nr 157, poz.1241 i z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146) w związku z art.227 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 ze zm.)Rada Miasta Brzeziny uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Nie uznaje się za skargę pismo Pani Agnieszki Szymańskiej z dnia 6 marca 

2010r. (wpływ do Urzędu 11 marca 2010r.) 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

 

Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Do Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny w dniu 11 marca 2010r. wpłynęło 

pismo Pani Agnieszki Szymańskiej  zatytułowane „skarga”. Pismo było 

przedmiotem analizy przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Brzeziny w dniu 

26 kwietnia 2010r. po zasięgnięciu opinii prawnej, zostało przekazane do 

wiadomości również radnym miasta Brzeziny. Treść pisma dotyczy między 

innymi działań Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach i nie 

mieści się w kategorii podmiotów, których dotyczy art.227 KPA. W zakresie 

kosztów zastępstwa procesowego zaznaczyć należy, że strona postępowania ma 

prawo przeglądania akt sprawy, żądania wydania odpisów w każdym czasie, a 

także  doręczenia odpisu wyroku obejmującego między innymi rozstrzygnięcia 

o kosztach postępowania. Niewykonanie wyroku sądu daje podstawę 

wierzycielowi do wszczęcia sądowego postępowania egzekucyjnego, nie zaś 

skargi o jakiej mowa w art.227 KPA.  Ponadto treść pisma zawiera wiele 

gołosłownych twierdzeń uniemożliwiających rzetelne odniesienie się do ich 

treści. Autorka wskazuje między innymi na naruszenia dóbr osobistych, 

pomówienia i zniesławienia. Naruszenie praw podmiotowych i roszczenia 

przysługujące względem osób, które tych naruszeń dokonują dają podstawę do 

skorzystania z prawnych środków ochrony w postaci stosownego powództwa do 

sądu powszechnego. Zagadnienia te jednak pozostają poza sferą kompetencji 

administracji publicznej. Z powyższych względów uznano, że pismo nie stanowi 

skargi w rozumieniu art.227 KPA.  

 

 
 


