
UCHWALA Nr 232IXXIIII2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27.05.2020r.

w sprawie skargi na dzialalność Burmistrza Miasta iGminy Serock

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), Rada Miejska w Serocku
uchwala, co następuje:

§ l

Po rozpoznaniu skargi na działalność Burmistrza Miasta ,j Gminy Serock, Rada Miejska w Serocku
uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Serocku, zobowiązując
jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwary wraz z załącznikiem.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(



Załącznik do Uchwały Nr 232/XXIII/2020
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 27.05.2020r.

Uzasadnienie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 3 marca 2020r. przekazało do
rozpatrzenia według właściwości skargę Pana J.S. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Serock.
Na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów oraz w oparciu o wyjaśnienia
Burmistrza Miasta i Gminy Serock poczyniono następujące ustalenia faktyczne:

1. Miasto i Gmina Serock zawarła w dniu 09.02.2015 r. umowę z przedsiębiorcą będącym
osobą fizyczną, której przedmiotem było wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej budynku Zespołu Szkół w Zegrzu w celu realizacji robót budowlanych i w
tym celu została wykorzystana,

2. Skarżący wniósł pozew z roszczeniem cywilnoprawnym w sprawie ochrony praw
autorskich,

3. przed Sądem Okręgowym Warszawa - Praga w Warszawie m Wydział Cywilny
toczyła, się sprawa powództwa skarżącego z udziałem Miasta i Gminy Serock. Sąd
Okręgowy oddam powództwo przeciwko gminie. Od powyższego wyroku skarżący
wniósł apelację do Sądu II instancji. Sprawa jest w toku, nie wyznaczono terminu
rozprawy.

Rozpatrując przedmiotową skargę i udzielając odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Serocku
miała na uwadze obowiązujący stan prawny, który nie daje organom stanowiącym kompetencji
w zakresie rozstrzygnięcia sporów z zakresu ochrony praw autorskich, do których powołane są
sądy powszechne.

W związku z działaniami Burmistrza Miasta iGminy Serock w niniejszej sprawie Rada Miejska
w Serocku nie dopatruje się nieprawidłowości czy zaniechania. Nie stwierdzono również
naruszeń w wykonywaniu obowiązków przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, co powoduje,
że należało uznać skargę za bezzasadną.

Mając na uwadze obowiązujący stan prawny oraz po dokonaniu analizy przedmiotu wniesionej
skargi stwierdza się jak w sentencji.
Powyższą skargę rozpatrzyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 'na posiedzeniu
w dniu 09.03.2020r. oraz w dniu 18.05.2020r. uznając ją za bezzasadną.

Informuję skarżącego, że zgodnie Z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego
w przypadku, gdy skarga, w wyniku rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności - organ właściwy dojej rozpatrzenia może podtrzymać swoje stanowisko
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Uchwałę wraz z
uzasadnieniem należy przesłać składajqcemu skargę.
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