
UCHWAŁA NR LXII/320/2022 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 25 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2022 r. 
poz. 559,1005,1079) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz 2000) w związku z §102 i § 103 ust. 2 Statutu Miasta Golubia-
Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. ( Dz.U. Woj Kuj-Pom z 2018r. poz.6003 oraz z 2021 r. poz.1032, 5366) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę Pani K.W. z dnia 22.09.2022 r. na działania Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia 
za bezzasadną, zgodnie z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stanowiącą załacznik do ninijeszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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Załącznik do uchwały Nr LXII/320/2022 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 25 października 2022 r. 

W dniu 22 września 2022 roku do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynęła skarga  złożona przez 
mieszkankę Golubia-Dobrzynia na Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia oraz radnych w, której wskazane 
zostało niezadowolenie z zagłosowania za sprzedażą działek przy ul. Szosa Rypińska. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji działając na podstawie Statutu Miasta Golubia-Dobrzynia, Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 5 poz. 46) zapoznała się z treścią 
skargi . 

Z treści pisma wynika, że dotyczy ono Uchwały nr LIX/312/2022 rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 
30 sierpnia 2022 r. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/4 oraz Uchwały  nr LIX/313/2022 Rady Miasta Golubia-
Dobrzynia z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/5 . 

Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz 2000) skargę dotyczącą zadań lub działalności burmistrza rozpatruje rada miasta. 

Przedmiotowa skarga dotyczy uchwał podjętych przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia, które to uchwały 
zostały podjęte zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. 
Dz. U. z 2022 r.,poz 559 ze zm.) Wskazany przepis stanowi, że do kompetencji Rady Miasta należy min. 
podejmowanie uchwał w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia 
lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. To organ uchwałodawczy 
podejmuje w tym zakresie decyzję. Burmistrz Miasta jako organ wykonawczy zobowiązany jest do wykonania 
podjętych przez Radę Miasta uchwał. 

Podjęcie wskazanych uchwał zostało zainicjowane wnioskiem Dino Polska S.A.  z dnia  09.10.2020 r. 
Otrzymany wniosek został skierowany na posiedzenie Komisji Rady Miasta, która podjęła decyzję o dokonaniu 
podziału działek usytuowanych przy ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu a następnie decyzję 
o zasadności sprzedaży wskazanych  nieruchomości. W rezultacie uchwały dotyczące sprzedaży  wskazanych  
nieruchomości były przedmiotem dyskusji na Komisji Rady Miasta a następnie na sesji Rady Miasta - 
w konsekwencji uchwały o sprzedaży wskazanych nieruchomości poddano głosowaniu na Sesji Rady Miasta 
w dniu 30 sierpnia 2022r. 

Przedmiotowe uchwały zostały podjęte w sposób zgodny z prawem - treść uchwał nie narusza powszechnie 
obowiązujących przepisów, projekty uchwał zostały opracowane zgodnie ze standardami wskazanymi 
w zasadach techniki prawodawczej, zaś posiedzenie sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia zostało zwołane 
w sposób  prawidłowy a podczas głosowania zachowane zostały wymagania formalne: quorum, podjęcie 
uchwał wymaganą większością głosów. W całym tym procesie nie doszło do naruszenia przepisów prawa 
skutkujących wadliwością poszczególnych uchwał mogących świadczyć o zasadności skargi. 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia nie ma kompetencji do podejmowania decyzji w zakresie sprzedaży 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Golub-Dobrzyń, jak również nie ma prawnej możliwości 
głosowania nad uchwałami w tym zakresie, gdyż leży to w kompetencji organu uchwałodawczego- Rady 
Miasta. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia jako organ wykonawczy podejmuje działania w celu realizacji 
podjętych uchwał przez Radę Miasta, jednakże nie ma możliwości zmiany podjętych uchwał przez Radę 
Miasta- taką decyzję  mogą podjąć radni Rady Miasta. 

Wobec powyższego wskazać należy, że skarga na działania Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia wobec 
głosowania nad uchwałami za sprzedażą działek przy ul. Szosa Rypińska jest  bezzasadna, gdyż uchwały w tym 
temacie podjęli radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia głosując na wskazanymi uchwałami a nie Burmistrz 
Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Przewodnicząca Komisji 

Anna Paprocka 
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/podpis na oryginale/ 

Członkowie Komisji: 

1. Józef Pietrzak 

2. Hanna Katarzyna Grzywińska 

3. Łukasz Bednarski 

4. Krzysztof Skrzyniecki 
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UZASADNIENIE 

 

     Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na posiedzeniu w dniu 12.10.2022 r. 

wskazała, iż Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia nie ma kompetencji do podjemowanie uchwał w zakresie 

sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. W związku z powyższym 

skarga na działania Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia stosunkiem głosów 4 ,, za” członkowie komisji 

uznali za bezzasadną.   
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