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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.G. na działalność Prezydenta Miasta Białegostoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 5591)), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 7352)) oraz § 72 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Białystok, stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu 
Miasta Białegostoku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/221/96 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 
5 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2019 r. 
poz. 3646) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana A.G. na Prezydenta Miasta Białegostoku. 

§ 2. Przyjmuje się projekt odpowiedzi na skargę, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 

poz. 1079 i poz. 1561 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1491, poz. 2052 oraz z 2022 r. 

poz. 1301 i poz. 1855 
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Białystok,        września 2022 r. 

BRM.1510.3.2022 

 

Pan 

A. G. 

 

 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego Rada Miasta Białystok na sesji w dniu 26 

września 2022 r. rozpatrzyła Pana skargę na działalność Prezydenta Miasta 

Białegostoku dotyczącą procedur umawiania się na spotkania z mieszkańcami. 

 Rada Miasta Białystok po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie postanowiła uznać skargę za 

bezzasadną. 

 

UZASADNIENIE 

 

 Rada Miasta Białystok rozpatrzyła Pana skargę na podstawie dokumentacji 

przekazanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia 25 sierpnia 2022 

r. i Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 września 2022 r. 

 

W toku rozpatrywania skargi i badania sprawy „ponaglenia”, dotyczącego 

procedur umawiania się na spotkania z mieszkańcami, Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji stwierdza, że Prezydent Miasta Białegostoku, stosownie do art. 253 

Kodeksu postępowania administracyjnego wyznaczył dzień oraz godziny przyjęć 

interesantów. Interesanci umawiani są przez sekretariat Prezydenta Miasta, po 

wyczerpaniu wcześniejszej możliwości załatwienia zgłoszonej sprawy przez 

dyrektora danej jednostki organizacyjnej Urzędu jak też nadzorującego zastępcę 

Prezydenta Miasta. Przyjęta procedura wynika z przyjętego w regulaminie 

organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białymstoku, powierzenia każdemu z 

zastępców Prezydenta Miasta Białegostoku nadzoru nad określonymi 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

z dnia .................... 2022 r.
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jednostkami organizacyjnymi Urzędu. Dzięki temu zastępca Prezydenta Miasta 

Białegostoku nadzorujący daną jednostkę organizacyjną Urzędu posiada 

najpełniejszą wiedzę na temat jej pracy, a dodatkowo obecność dyrektora 

odpowiedniej jednostki organizacyjnej Urzędu daje gwarancję, że spotkanie 

będzie miało charakter rzeczowy. Takie rozwiązanie zostało Panu 

zaproponowane, z zastrzeżeniem, że jeśli efekt tego spotkania nie okaże się 

satysfakcjonujący, zostanie Pan umówiony na spotkanie z Prezydentem Miasta 

Białegostoku. Należy podkreślić, że Prezydent Miasta nie jest w stanie przyjąć 

wszystkich interesantów dlatego w realizacji zadań Prezydentowi pomagają jego 

Zastępcy, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. 

W konkluzji Rada Miasta Białystok stwierdza, że przedłożona odpowiedź 

oraz informacje przekazane przez Prezydenta Miasta Białegostoku są 

wyczerpujące, spójne i wiarygodne, dlatego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

nie znalazła przesłanek do uznania skargi za zasadną. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Białystok postanowiła jak w 

sentencji. 

 

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a 

skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy 

do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.  
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