
  

 

 

UCHWAŁA  NR  XLII/199/17 

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia  27 listopada 2017r. 

 

 

w sprawie:  rozpatrzenia skargi  

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 )  

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Anny Jurgielewicz na działalność Burmistrza Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski w kwestii niedokończenia remontu muru oporowego przy ul. Sanatoryjnej w 

Gryfowie Śl. , braku drenażu przy murze oporowym od strony budynku odprowadzającym 

wody gruntowe i opadowe oraz braku realizacji odbudowy rozebranych pomieszczeń 

gospodarczych a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska 

Gminy Gryfów Śląski uznaje skargę za  niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  
 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski do 

powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącej 

niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Załącznik do uchwały Nr XLII/199/17 

     Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  

     z dnia 27 listopada 2017 roku.  

 

 

UZASADNIENIE 
 

             Do uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie rozpatrzenia skargi Pani 

Anny Jurgielewicz.  

       

W dniu 13 listopada  2017 r. wpłynęła do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski skarga Pani 

Anny Jurgielewicz z dnia 9 listopada 2017r. - skierowana zgodnie z właściwością przez 

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim - na działalność Burmistrza Gminy i Miasta  w 

kwestii niedokończenia remontu muru oporowego przy ul. Sanatoryjnej w Gryfowie Śl. , braku 

drenażu przy murze oporowym od strony budynku odprowadzającym wody gruntowe i 

opadowe oraz braku realizacji odbudowy rozebranych pomieszczeń gospodarczych. 

Zgodnie z trybem rozpatrywania skarg przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski określonym 

w uchwale nr LXVII/237/06 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 kwietnia 2006 

roku, w dniu 15 listopada 2017 roku Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał niniejszą skargę 

do rozpoznania przez Komisję Rewizyjną.  

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą poruszonych w skardze kwestii, 

wysłuchała również argumentów skarżącej obecnej na posiedzeniu komisji jak i wyjaśnień 

Burmistrza GiM Gryfów Śl. w niniejszej sprawie. Komisja dokonała również wizji lokalnej w 

terenie.  

W toku rozpoznania skargi Komisja Rewizyjna ustaliła, iż w dniu 10.08.2015r. do Urzędu 

Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynęło pismo od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków Oddział w Jeleniej Górze. Dokument adresowany był do wiadomości Gminy Gryfów 

Śląski i dotyczył odpowiedzi na pismo Pani Anny Jurgielewicz, w którym ustalono stan 

faktyczny w sprawie komórek przy ul. Sanatoryjnej w Gryfowie Śląskim. 

W okresie do sierpnia 2016r.  odbyło się kilka spotkań z Panią Anną Jurgielewicz, jednak 

rozmowy nie przyniosły oczekiwanego przez strony rozwiązania problemu. Przedstawiciele 

gminy nie zgadzali się z żądaniem skarżącej, aby ze środków publicznych sfinansować 

odbudowę komórek, które byłyby wyłącznie do dyspozycji trzech współwłaścicieli posesji przy 

ul. Sanatoryjnej 4. 

27 lipca 2016r. Burmistrz Gminy i Miasta wystąpił do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie przebudowy 

przedmiotowych komórek. Zamiarem Burmistrza było ułatwienie mieszkańcom odbudowy 

komórek poprzez uzyskanie na ich rzecz uzgodnień formalno-prawnych. Pismem z 

10.08.2016r. Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze wyraził pozytywną opinię co do 

możliwości przebudowy oraz zaakceptował przedłożony projekt.  

Kolejna korespondencja datowana jest na 16.08.2016r. W treści pisma skierowanego do 

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Pani Anna Jurgielewicz podnosi kwestię złego stanu 

technicznego muru oporowego oraz przyległych do niego komórek drewnianych. 

Odpowiadając na  ww. pismo w dniu 26.08.2016r. Burmistrz stwierdził, że: 

 ewentualna przebudowa komórek nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, 

 koszty rozbiórki i uporządkowania terenu poniesie właściciel – Gmina Gryfów 

Śląski, 

 przygotowany teren zostanie użyczony (nieodpłatnie) zainteresowanym 

mieszkańcom posesji przy ul. Sanatoryjnej 4, a koszty wzniesienia nowych komórek 

poniosą ich przyszli użytkownicy. 

 

W dniu 21.09.2016r. w tutejszym Urzędzie GiM odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła 

skarżąca, Pan Burmistrz Olgierd Poniźnik, przedstawiciele ZBGKiM  w Gryfowie Śląskim oraz  
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pracownicy Wydziału Technicznego Urzędu. Ze sporządzonej notatki wynikają następujące 

ustalenia: 

 rozbiórką komórek zajmie się ZBGKiM, 

 skarżąca udostępni zajmowaną część komórek do 22.09.2016r. , 

Jednocześnie Pani Anna Jurgielewicz wyraziła wolę odbudowy komórki drewnianej we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

7 października 2016r. skarżąca wystosowała do Burmistrza Gminy i Miasta kolejne pismo w 

przedmiotowej sprawie, podnosząc niezmiennie wyjaśnione wcześniej argumenty. 

Odpowiadając w dniu 17 października 2016r.  Burmistrz Gminy i Miasta wskazał, że większość 

poruszonych w piśmie kwestii została już wyjaśniona, a ich dalsze rozstrzyganie jest 

bezprzedmiotowe. 

Następne pismo Pani Anny Jurgielewicz wpłynęło 8 listopada 2016r.  Odpowiadając w dniu 21 

listopada 2016r. Burmistrz zdecydowanie odmówił wybudowania pomieszczenia 

gospodarczego (komórki), wskazując na brak jakichkolwiek podstaw prawnych takiego 

działania. Ze względu na uporczywe i bezzasadne kierowanie pism przez skarżącą Burmistrz 

oświadczył, że niniejsza odpowiedź jest ostatnim pismem w tej sprawie. 

22 grudnia 2016r. skarżąca złożyła kolejne pisma, a odpowiedź została udzielona 27 grudnia w 

zakresie, dotyczącym odwodnienia muru oporowego. 

Pismem z 11 września 2017r. Pani Anna Jurgielewicz poinformowała Burmistrza Gminy i 

Miasta, że w przedmiotowej sprawie zwróciła się o pomoc do Pani Poseł Zofii Czernow. 

Jednocześnie skarżąca wniosła o udzielenie odpowiedzi na pytania, na które w toku sprawy 

otrzymywała wielokrotnie wyjaśnienia.  

Odpowiadając w dniu 21 września 2017r. Burmistrz podtrzymał wcześniejsze stanowisko w tej 

sprawie. 

Reasumując należy stwierdzić, że Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim podjął 

wszelkie kroki w celu rozstrzygnięcia sprawy na korzyść skarżącej. Gmina sfinansowała 

rozbiórkę komórek, które przez prawie 20 lat były nieodpłatnie użytkowane przez mieszkańców 

posesji przy ul. Sanatoryjnej 4, w tym przez skarżącą. W 2016 roku zlecono wykonanie 

dokumentacji projektowej odbudowy muru oporowego, a następnie wykonanie prac 

budowlanych. Mur został wykonany zgodnie z dokumentacją i odebrany w grudniu 2016r. 

Również z inicjatywy Burmistrza wykonano projekt odbudowy komórek i uzyskano pozytywną 

opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Oddział w Jeleniej Górze. Pani Anna 

Jurgielewicz wielokrotnie otrzymywała propozycję nabycia praw do dysponowania gruntem, z 

użyczeniem na czas nieokreślony włącznie.  

Ponadto Burmistrz Gminy i Miasta zadeklarował, że prace konserwacyjne pozostałego odcinka 

muru ( przypory budynku ) zostaną ujęte w planie budżetu na 2018 rok.  

Wszystkie te czynności nie zadowoliły skarżącej, która w dalszym ciągu domagała się 

wybudowania za środki publiczne komórki do jej wyłącznej dyspozycji. Działanie takie byłoby 

niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o finansach publicznych i 

narażałoby Burmistrza i Skarbnika Gminy na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych co potwierdziła również opinia radcy prawnego, o którą zwróciła się 

Komisja Rewizyjna. 

 

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski po rozpoznaniu sprawy i zapoznaniu się z opinią Komisji 

Rewizyjnej  uznaje skargę za niezasadną.  

 

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostanie uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,  a skarżący ponowi skargę bez wskazania 

nowych okoliczności, to zgodnie z przepisem art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 

stanowisko z odpowiednią adnotacją  w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.  

 
 


