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UCHWAŁA NR XXIX/238/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi z dnia 29 maja 2020 r. 

(BR.1511.3.2020) na Straż Miejską w Mosinie w przedmiocie odmowy przeprowadzenia interwencji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w zw. z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 285 i 695), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się Burmistrzowi Gminy Mosina skargę z dnia 29 maja 2020 r. (BR.1511.3.2020)  

na funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Mosinie w przedmiocie odmowy przeprowadzenia interwencji. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do poinformowania Skarżących o sposobie załatwienia 

skargi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodnicząca Rady 

 

 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE 

W dniu 29 maja 2020 r. do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęło drogą elektroniczną pismo z tego samego 

dnia, zatytułowane „Skarga na odmowę interwencji straży miejskiej”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

na swoim posiedzeniu w dniu 9 czerwca br. uznała przedmiotowe pismo za skargę pod względem formalnym  

i z uwagi na podległość służbową Straży Miejskiej w Mosinie, postanowiła zarekomendować Radzie Miejskiej 

w Mosinie przekazanie przedmiotowej skargi do rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy Mosina. Zgodnie z art. 229 

pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, rada gminy jest właściwa do rozpatrzenia skargi na kierownika 

gminnej jednostki organizacyjnej, natomiast w tym przypadku nie jest to skarga na Komendanta Straży 

Miejskiej. 

Rada Miejska w Mosinie podczas swojej sesji w dniu 25 czerwca 2020 r. podzieliła stanowisko Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przedmiotowej skargi, w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 

 


