
UCHWAŁA NR XLVII/428/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikami 
przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania – 

Rada Miejskiej w Rymanowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną na działalność Burmistrza Gminy Rymanów zawartą 
w piśmie z dnia 12.01.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Gminy w Rymanowie w dniu 12.04.2021 r., 
z przyczyn opisanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F9B64946-4624-4022-A9C1-4FF49D898DA1. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Pismem z dnia 12.01.2021 r. (data wpływu 12.04.2021 r.) skarżący – Pan B.S. wniósł skargę na
bezczynność Burmistrza i przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego tj. niewykonanie
decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pismo powyższe zostało zakwalifikowane jako skarga na działalność Burmistrza Gminy Rymanów.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej
KPA (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 735 z późn. zm.) przy braku przepisów szczególnych Rada Miejska jest
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 KPA.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przekazał skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Rymanowie celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska.

W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 07.05.2021 r. zwróciła
się do Burmistrza Gminy Rymanów o złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Na podstawie złożonych przez
Burmistrza Gminy Rymanów wyjaśnień oraz zgromadzonych w sprawie materiałów, poczyniono
następujące ustalenia faktyczne:

Sprawa dotyczy skargi dot. zmian w kierunku odpływu wody opadowej (ze szkodą dla gruntów
sąsiednich) poprzez zasypanie przydrożnego rowu, przebiegającego przez działkę Pani H. P. oraz
zatrzymania przepływu cieku wodnego betonowym murkiem. W dniu 27.05.2016 r. wszczęto postępowanie
administracyjne dot. naruszenia stosunków wodnych na gruncie. Na podstawie zebranych dowodów
i przeprowadzonych rozpraw administracyjnych Burmistrz Gminy Rymanów wydał decyzję
administracyjną orzekającą, iż w przedmiotowej sprawie doszło do zmiany stanu wody na gruncie wraz
z negatywnym wpływem na działki sąsiednie. W orzeczeniu nakazano wykonanie urządzenia
zapobiegającego szkodom, przywracającego swobodny spływ wód przez działkę w Klimkówce. Od w/w
decyzji strona złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzją Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję. dniu 17.01.2017r. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze zwróciło się do Burmistrza Gminy Rymanów o przesłanie akt sprawy w związku ze
złożeniem skargi. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Krośnie z dnia 12 grudnia 2016r. utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy
Rymanów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krośnie
z dnia 12 grudnia 2016r. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie oddalił skargę. Od
w/w wyroku złożona została skarga kasacyjna do NSA. Po rozpoznaniu w dniu 04.02.2020 r. na rozprawie
w Izbie Ogólnoadministracyjnej, sprawy ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę
kasacyjną. Sprawa tym samym została prawomocnie zakończona. Aktualnie podejmowane są działania
mające na celu przeprowadzenie egzekucji w administracji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu po zapoznaniu się z całością akt oraz z uwagi
na toczące się postepowanie w wyżej wymienionej sprawie postanowiła skargę uznać za bezzasadną
i wydać opinię o bezzasadności skargi Radzie Miejskiej w Rymanowie.

Z uwagi na powyższe skarga jest bezzasadna.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie

Andrzej Pitrus
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