
UCHWAŁA NR XVIII/145/15
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 października 2015 r. na Burmistrza Miasta Kluczborka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. 
poz.1515) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn.zm) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Kluczborku po rozpatrzeniu skargi i stanowiska Komisji Spraw Obywatelskich 
i Socjalnych uznaje, że skarga z dnia 22 października 2015r. na Burmistrza Miasta Kluczborka jest nieuzasadniona.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej w Kluczborku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przesłania skarżącemu - odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/145/15

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 listopada 2015 r.

Zespół powołany przez Komisję Spraw Obywatelskich i Socjalnych rozpatrzył skargę Pani I.P w sprawie 
zarzutów nieprawidłowego przeprowadzenia mediacji w sprawie szkód wyrządzonych na polu , nie otrzymania 
odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2015 r. i nie otrzymania odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2015 r.

Po zapoznaniu się z materiałami i przeprowadzeniu rozmowy z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Kluczborku

zespół uznał:

- zarzut w sprawie nieprawidłowego przeprowadzenia mediacji jest nieuzasadniony ponieważ zgodnie z art.33 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) Burmistrz Miasta wykonuje 
zadania przy pomocy urzędu gminy. Urząd gminy jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę 
administracyjną, organizacyjną i techniczną burmistrza.

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Kluczborku wykonują zadania w imieniu burmistrza 
w związku z tym nie ma obowiązku osobistego uczestnictwa burmistrza w mediacjach.

- zarzut nie otrzymania odpowiedzi na pismo z dnia 30.06.2015 r. jest również niezasadny. Protokół 
z przeprowadzonych dnia 16 stycznia 2015 r. mediacji składa się z 3 kart i na każdej z nich istnieje podpis 
skarżącej. Jednocześnie informujemy, że odpowiedź na w/w pismo została wysłana dwukrotnie pismem 
poleconym i nie została podjęta. Dowodem są zwroty pism dołączone do akt sprawy.

- zarzut nie otrzymania odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wykoszenia działki nr 280/2 jest 
również niezasadny. Odpowiedź na w/w pismo została wysłana pismem poleconym i nie została podjęta. 
Dowodem jest zwrot dołączony do akt sprawy. W związku z tym skarga została uznana za nieuzasadnioną.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Id: 168CB5BB-E65D-4D35-B462-2FC402D13CD5. Podpisany Strona 1




