
UCHWAŁA NR …../2022 (projekt) 

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU 

z dnia ……………………… 2022 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju  

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 i 238  ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), 

 

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uznaje za zasadną wniesioną w dniu 10 grudnia 2021 r. skargę na Burmistrza Piwnicznej-

Zdroju w przedmiocie podania nieprawdziwych informacji na łamach portalu lokalnego Sa-

deczanin.info. 

 

§ 2. 

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.  

 

§ 3. 

Zobowiązuje Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia 

skargi.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do UCHWAŁY NR………/2022 

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU  

z dnia ………………. 2022 r.  

 

UZASADNIENIE 

W dniu 10 grudnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju wpłynęła skarga 

pana Radnego Piotra Ściegiennego na Burmistrza Piwnicznej-Zdroju w przedmiocie podania 

nieprawdziwych informacji na łamach portalu lokalnego Sadeczanin.info.. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2021 r. zwrócił się do Burmistrza 

Piwnicznej-Zdroju z prośbą o złożenie wyjaśnień w sprawie stanowiącej treść skargi. W dniu 

21 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Piwnicznej-Zdroju, która po zapoznaniu się z przedmiotem skargi oraz przedłożonymi 

przez Burmistrza wyjaśnieniami przedstawia poniższe stanowisko.  

Jak wynika z treści skargi skarżący zarzuca, iż Burmistrz Dariusz Chorużyk w artyku-

le, który ukazał się na łamach portalu Sądeczanin w dniu 9 grudnia 2021 r. podał nieprawdzi-

we informacje, iż na wniosek tylko i wyłącznie jego osoby oraz pani Radnej Anety Janur-

Majocha Rada miejska podjęła decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie zgody na dzierżawę 

OW „Czercz”. W ocenie skarżącego wypowiedź burmistrza stanowiły szczątkowe i nie spój-

ne informacje uderzające bezpośrednio w jego osobę i dające czytelnikowi fałszywy obraz i 

stan rzeczy. Skarżący wskazuje, iż w jego ocenie Burmistrz chce w tej sprawie zrzucić winę 

na osoby, które nie są jemu przychylne, podczas gdy wszyscy wiedzą jaki jest powód braku 

realizacji dzierżawy wspomnianego Ośrodka. Dodatkowo skarżący żąda przeprosin i spro-

stowania podanych informacji oraz przedstawienia stanu faktycznego na łamach portalu Są-

deczanin.info.    

Burmistrz Dariusz Chorużyk nie przedłożył pisemnych wyjaśnień w sprawie stano-

wiącej treść skargi, ponadto nie złożył ich również podczas posiedzenia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

W opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargę należy uznać za zasadną, z uwagi 

na fakt, iż istotnie we wspomnianym artykule pojawia się osoba skarżącego oraz osoba pani 

Radnej Anety Janur-Majocha, którzy wskazani są jako jedyni wnioskodawcy uchwały w 

sprawie wycofania zgody na dzierżawę OW „Czercz”. Wskazana informacja mija się ze sta-

nem faktycznym, ponieważ wnioskodawcami uchwały było czterech radnych, wśród których 

istotnie jest osoba skarżącego, jednak nie jest on jedynym wnioskodawcą, ponadto wbrew 

informacji przekazanej przez Burmistrza Dariusza Chorużyka w tym gronie nie ma pani Rad-

nej Anety Janur-Majocha. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż podana przez Burmistrza 

Dariusza Chorużyka jest informacją nieprawdziwą.  

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju po przeanalizowaniu skargi i zebranych materia-

łów postanowiła uznać skargę za zasadną podzielając i przyjmując argumenty oraz stanowi-

sko przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  


