
UCHWAŁA NR XXIX.307.2018        
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na bezczynność  Burmistrza Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., 
poz.1875, 2232 i z 2018 r. poz.130) i art. 229 pkt.3 - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 
1960r.( Dz. U. z 2017 poz. 1257 z 2018 r. 149) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Białej, po rozpatrzeniu skargi z dnia 5 stycznia  2018 r.  wniesionej przez mieszkańca 
Gminy Biała na bezczynność  Burmistrza  Białej w związku z niezałatwieniem w terminie złożonego wniosku, oraz 
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie uznaje skargę za zasadną 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej, zobowiązując go do 
przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Robert Roden
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX.307.2018

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 28 marca 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2018 r. do Rady Miejskiej wpłynęła skarga mieszkańca Gminy Biała (zwanego dalej
„Wnioskodawcą”) z dnia 4 stycznia 2018 r. na bezczynność Burmistrza Białej w związku
z niezałatwieniem w terminie złożonego wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 9 lutego 2018 r. została podjęta uchwała
Nr XXVIII.286.2018 r. Rady Miejskiej w Białej w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Białej.

Komisja Rewizyjna po uzyskaniu upoważnienia Rady Miejskiej w Białej zwołała posiedzenie komisji na dzień
26 lutego 2018 r. celem zbadania zasadności zarzutów podniesionych w skardze.

W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna zapoznała się ze stanem prawnym i faktycznym wniesionej
skargi, a w szczególności z:

1. przepisami prawa tj: Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r poz.1257) – dział VIII „Skargi i wnioski” (zwaną dalej Kpa)

2. treścią skargi mieszkańca Gminy Biała z dnia 4 stycznia 2018 r. na bezczynność Burmistrza Białej (zwanej
dalej „skargą”) wraz z kopią złożonego wniosku i listą osób popierających wniosek.

3.  pisemnymi wyjaśnieniami złożonymi w dniu 22 lutego 2018r przez Burmistrza Białej do Komisji
Rewizyjnej wraz z odpowiedzią na wniosek z dnia 10 stycznia 2018r.

Komisja Rewizyjna wnikliwie zbadała podniesione w skardze mieszkańca zarzuty. Zapoznała się również
z ustnymi wyjaśnieniami skarżącego, który uczestniczył w posiedzeniu komisji, jak również ustnymi
wyjaśnieniami Burmistrza w trakcie posiedzenia w dniu 26.02.2018 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej stwierdziła co następuje:

W dniu 2 października 2017 r. został złożony do Urzędu Miejskiego w Białej a kierowany do Burmistrza Białej
wniosek mieszkańców Łącznika o zamontowanie progów zwalniających i wybudowanie chodnika na ul. Sportowej
w Łączniku. W dniu 4 października 2017 r. pismo to zostało odebrane przez Kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej i zamówień Publicznych Panią Aleksandrę Sokołowską, co zostało potwierdzone jej podpisem
w rejestrze przesyłek przychodzących.

Do dnia złożenia skargi tj. do dnia 4 stycznia 2018 r. nie udzielono żadnej odpowiedzi na złożony wniosek.

Po otrzymaniu skargi na bezczynność Burmistrza w dniu 10 stycznia br. została wystosowana do osoby
wnoszącej skargę odpowiedź na złożony wniosek w dniu 2 października 2017 r.

Po otrzymaniu tejże odpowiedzi mieszkańcy ponownie wystosowali pismo w dniu 12 lutego 2018 r. / wpłynęło
do Urzędu Miejskiego w dniu 19 lutego 2018 r. / do Burmistrza Białej w którym wyrażają swoje niezadowolenie
z powodu odmowy zamontowania progów zwalniających oraz wybudowania chodnika.

Komisja uznała, że uchybienie miało miejsce tj. przekroczono termin ustawowy wynikający
z KPA, gdyż nie dotrzymano terminu załatwienia wniosku i w tym zakresie skarga jest zasadna. Jednocześnie
z uwagi na to, że wnioskodawca otrzymał odpowiedź na wniosek, organ tj. Burmistrz Białej na dzień
rozpatrywania skargi nie pozostaje w bezczynności.

Reasumując, Komisja Rewizyjna, analizując zarzuty podniesione przez skarżącego i wyjaśnienia dotyczące
powyższej skargi, wnosi do Rady Miejskiej o uznanie skargi jako zasadnej z uwagi na uchybienie terminowi na
udzielenie odpowiedzi na wniosek.
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