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UCHWAŁA NR XXXIII.341.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalnośc Burmistrza Białej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1) ), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.2) ) oraz § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministra z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków  ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 )  uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia anonimową skargę otrzymaną w dniu  14 września  2018 r.  na działalność 
Burmistrza Białej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. 1000,1349 i 1432
2) Zm. z 2018 r. poz. 149,650i 1544
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UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2018 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej za pośrenictwem

Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła skarga na działalnośc Burmistrza Białej a dotyczącapełnienia

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania - Budowa oraz przebudowa Pubnktów

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wrtaz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała.

Skarga ta została zakwalifikowana jako skarga anonimowa, gdyż podpisana jest jako " mieszkaniec gminy

oburzony sytuacją"

Warunki formalne, jakie powinna zawierać skarga w rozumieniu art.227 k.p.a. określa

rozporządzenie Rady Ministra z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania

skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ), wydane na podstawie art. art.226 k.p.a.

Zgodnie z § 8 ust.1 w/w rozporządzenia, skargi i wnioski niezawierajce imienia i nazwiska (nazwy) oraz

adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zgdnie z brzmieniem art.229 pkt.3 k.p.a. organem właściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności

burmistrza jest rada gminy. Zgodnie z art.237 § 1 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi powinień

załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Termin określony w art. 237 k.p.a.

nie dotyczy skargi, która z uwagi na braki nieusuwalne została pozostawiona bez rozpoznania, a rada

jedynie stwierdza ten fakt.

Sporządziła:

G. Prokopowicz

 Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej

Biała, dnia 28 września 2018 r.
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