Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,
1309, 1571, 1696, 1815), art. 228 i art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu ze skargą na działanie Burmistrza Namysłowa i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków
i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia:
a) uznać skargę za zasadną,
b) zobowiązać Burmistrza Namysłowa do przestrzegania terminów udzielania odpowiedzi na pisma.
§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do
przekazania Skarżącemu odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2020 r.
STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa
W dniu 21 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo z Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, przekazujące, zgodnie z właściwością, skargę mieszkańca Namysłowa na działanie Burmistrza
Namysłowa związane z nieterminowym udzieleniem odpowiedzi na złożony wniosek. Skarga została skierowana
do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 2 i 9 marca 2020 r. zapoznała się z treścią skargi
i wysłuchała wyjaśnień Naczelnika i pracowników Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz
Sekretarz gminy i stwierdziła, co następuje.
W dniu 30 października 2019 r. (wpływ do urzędu 31.10.2019 r.) mieszkaniec Namysłowa złożył wniosek
o podjęcie działań w celu uporządkowania terenu wokół i na cmentarzu ewangelickim w Łączanach. Z uwagi na
brak odpowiedzi w ustawowym terminie, w dniu 3 grudnia 2019 r. wnioskodawca złożył skargę, na którą
Burmistrz Namysłowa w dniu 16 grudnia 2019 r. (wysłano 17.12.2019 r.) udzielił odpowiedzi uznając skargę za
bezzasadną. W odpowiedzi Burmistrz powołał się na art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256): „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej –
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym –
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”. W dniu 19 grudnia 2019 r. mieszkaniec ponowił skargę
powołując się na art. 36 kpa, a Burmistrz Namysłowa pismem z dnia 13 stycznia br. (wysłano 16.01.2020 r.)
podtrzymał stanowisko zawarte w piśmie z 16 grudnia br.
Członkowie Komisji zostali zapoznali z działaniami, jakie zostały podjęte w zgłoszonej sprawie. Z uwagi na
brak jakiejkolwiek odpowiedzi Burmistrza Namysłowa na wniosek z dnia 30 października 2019 r. członkowie
Komisji uznali skargę za zasadną i postanowili zobowiązać Burmistrza do przestrzegania terminów odpowiedzi na
składane pisma.
Powyższe postanowienia zostały, 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, przyjęte przez członków
Komisji Skarg, wniosków i petycji.
1. Artur Włodarczyk - Przewodniczący Komisji
2. Maria Teodorczyk - członek
3. Karol Kubicki - członek
4. Katarzyna Paradowska - członek
5. Mieczysław Krzyżewski - członek
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Uzasadnienie
W dniu 21 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo z Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego przekazujące, zgodnie z właściwością, skargę mieszkańca Namysłowa na działanie Burmistrza
Namysłowa.
Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 2 i 9 marca 2020 r. zadecydowała o uznaniu skargi za
zasadną i zobowiązaniu Burmistrza do przestrzegania terminów odpowiedzi na pisma.
Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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