
UCHWAŁA NR XIII/102/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2019 r. dotyczącej bezczynności organu samorządowego

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309 i 1696, 1815) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 i 1629, z 2019r. poz. 60), Rada Miejska 
w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Ozimku, po rozpatrzeniu skargi z dnia 10 września 2019 r. dotyczącej bezczynności 
organu samorządowego oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Ozimka 
w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za zasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur
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UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2019 r. drogą elektroniczną do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wpłynęła skarga

mieszkańca Ozimka dotycząca bezczynności organu samorządowego tj. Burmistrza Ozimka. Zgodnie z art.

229 pkt 3 KPA jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg,

rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta

(burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Z kolei zgodnie z

art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.

506,1309,1696 i 1815) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek

organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg,

wniosków i petycji. W związku z tym faktem dnia 18.09.2019r. przedmiotowa skarga została przekazana

według właściwości do Rady Miejskiej w Ozimku.

W świetle powyższego Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku pismem nr SO.RM.0004.2.50.2019

z dnia 23 września 2019 r. przekazała skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania

się zarzutów w niej podnoszonych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r.

zapoznała się z treścią skargi i dokonała wstępnej analizy. Pismem nr SO.SWP.0012.2.33.2019

z dnia 26 września 2019r. wystąpiła do Burmistrza Ozimka o pisemne zajęcie stanowiska

w przedmiotowej skardze wraz ze sposobem realizacji treści w niej zawartej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzyskała pismem BO.1510.8.2019 w dniu 02.10.2019 r. odpowiedź

od Burmistrza Ozimka, a następnie na posiedzeniu w dniu 07.10.2019 r. komisja zapoznała się z jej treścią.

W wyniku analizy przedłożonych pisemnych wyjaśnień oraz wysłuchaniu zaproszonego na posiedzenie

Pana Zbigniewa Bahryja - Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ustalono, że Skarżący w ustawowym terminie (tj. 30 dniu od wpływu)

nie uzyskał wyczerpujących informacji na skargę złożoną elektronicznie w dniu 5.08.2019 r. dotyczącą

zaniechania prac porządkowych przez właściwy referat Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. Odpowiedź na

przedmiotową skargę (pismo o sygnaturze ZRGG.7142.15.2019.AG) została wysłana do Skarżącego

listownie dopiero 09.09.2019r. Ponadto ww. pismo nie zawierało odpowiedzi na zarzuty przedstawione w

skardze z dnia 5.08.2019r. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

przedstawił komisji nowe pismo z dnia 01.10.2019r. o sygnaturze ZRGG.7142.15.2019.ZB (przesłane

elektronicznie 1.10.2019r. do Skarżącego), które w ocenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dalszym

ciągu nie przedstawia informacji o załatwieniu sprawy dotyczacej skargi złożonej elektronicznie w dniu

5.08.2019r. dotyczącej zaniechania prac porządkowych przez właściwy referat Urzędu Gminy i Miasta w

Ozimku.

Z naprowadzonych wyżej względów Rada Miejska w Ozimku uznaje skargę za zasadną.
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