
 

Skarga 
na działalność Burmistrza Nowego Tomyśla 

Na podstawie art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257  

ze zm.), zgodnie z przysługującym mi w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) prawem, składam skargę na działalność Burmistrza Nowego 

Tomyśla. 

2 października ubiegłego roku, wraz z grupą uczniów oraz nauczycielem, złożyłem petycję  

w sprawie nieuchylania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” (załącznik nr 1). Po zaledwie 

ośmiu dniach otrzymałem na nią odpowiedź sygnowaną przez pana burmistrza Pawła Mordala 

(załącznik nr 2). 

Niestety po dziś dzień w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu 

niemożliwym jest znalezienie tej petycji, a umieszczenie jej tamże jest obligatoryjne i wynika 

z art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870). 

Myślałem, że choć w zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach w roku 2017 znajdzie się 

moje pismo w sprawie nieuchylania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu”, która powinna 

znajdować się w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 14 ustawy o petycjach nakazuje 

umieszczanie takich informacji do 30 czerwca roku następnego).  

Usilnie szukając, nie znalazłem takiego rodzaju dokumentu zarówno za rok 2017, jak i za lata 

wcześniejsze, co, według mnie, jest po raz drugi złamaniem przepisów ustawy o petycjach  

i świadczy o bezczynności. Dlatego też 26 kwietnia 2018 r. zawnioskowałem o udostępnienie 

informacji zbiorczej o rozpatrzonych petycjach w 2015, 2016 oraz 2017 r. 

Dopiero po moim wniosku dokumenty te zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 

udostępnione. Niestety w zbiorczej informacji za rok 2017 również nie została umieszczona 

moja petycja. Jej skan jest załącznikiem nr 3 do niniejszej skargi. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być m.in. żądanie innego 

(niż zmiana przepisów prawa oraz podjęcia rozstrzygnięcia) działania w sprawie życia 

zbiorowego lub podmiotu składającego pismo. Sądzę, iż zażądanie w mojej petycji 

nieuchylania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu” jak najbardziej wpisuje się w tę definicję, 

dlatego nie może być mowy o tym, iż pismo to nie było petycją. 



Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o pozytywne rozpatrzenie skargi. 

 

 

 

Załączniki (dane osobowe w nich zostały ocenzurowane): 

1. Skan petycji w sprawie nieuchylania tytułu laureata „Złotego Wawrzynu”. 

2. Skan odpowiedzi na petycję, o której wyżej.  

3. Skan zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Nowego 

Tomyśla w 2017 roku. 
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Załącznik nr 3 

 


