
       
UCHWAŁA NR XLII/206/2009 

Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 31 marca 209 roku 

 

 w sprawie: skargi Pani Marty Jaskuły na działalność 

  Burmistrza Miasta śarów. 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku „o 

samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks 

postępowania administracyjnego” (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.), Rada Miejska w śarowie uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Rada Miejska w śarowie po rozpatrzeniu skargi Pani  Marty Jaskuły 

na działalność Burmistrza Miasta śarów uznaje przedmiotową skargę za 

zasadną. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 

 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Miejskiej w śarowie 

 w sprawie: skargi Pani Marty Jaskuły na działalność 

  Burmistrza Miasta śarów. 

 

 W dniu 08 stycznia 2009 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

śarowie wpłynęła skarga Pani Marty Jaskuły na działalność Burmistrza Miasta 

śarów, dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2008r. 

 Przedmiotowa skarga została przekazana do rozpatrzenia zgodnie z 

właściwością – przez Radę Gminy. 

 Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks 

postępowania administracyjnego” (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest rada gminy. 

 Natomiast w myśl zapisu  § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 5/38/2003 Rady 

Miejskiej w śarowie, badanie zasadności skargi i przygotowanie stanowiska w 

sprawie zarzutów zawartych w skardze oraz przedstawienie ich Radzie naleŜy 

do kompetencji Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w śarowie. 

  W związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w śarowie 

zajmowała się badaniem przedmiotowej skargi na posiedzeniach w dniu 

18.02.2009r. oraz 26.02.2009r. 

 Ustaleń komisja dokonała na podstawie kontroli dostępnej dokumentacji 

oraz wyjaśnień radcy prawnego urzędu Pana Pawła Polewskiego, z których 

wynika, Ŝe: 

- Burmistrz nie dotrzymała terminów korespondencyjnych wynikających z 

przepisów kpa , na p/w pismo Burmistrz odpowiedziała w dniu 16.01.2009r. 

Wobec powyŜszego komisja uznała skargę za zasadną. 

 Zgodnie z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 

organem właściwym w przedmiotowym postępowaniu skargowym jest rada 

gminy, w związku z czym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
Sporządziła: 
Agnieszka Szykowna 
Kierownik Referatu  
Administracyjnego 
 


