Uchwała Nr LXXIV/365/2009
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na skargę na
działalność Burmistrza Ścinawy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 229
pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.
1071 ze zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Ścinawy złożonej przez
Pana Mariana Niedzielskiego zam. w Ścinawie, ul. Rynek 13/11 i zapoznaniu
się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ścinawie w sprawie
zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Ścinawie uznaje skargę
za nieuzasadnioną,

z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym

załącznik do niniejszej uchwały.
§

2.

Wykonanie

uchwały

powierza

się

Przewodniczącemu

Rady,

zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu
odpisu niniejszej uchwały wraz

z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr
LXXIV/365/2009
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia z dnia 26 listopada
2009 r.

UZASADNIENIE
W sprawie skargi z dnia 28 września 2009 r. (data wpływu: 29.09.2009
r.) Pana Mariana Niedzielskiego zamieszkałego w Ścinawie ul. Rynek 13/11,
na działalność Burmistrza Ścinawy Komisja Rewizyjna Rady

Miejskiej w

Ścinawie przeprowadziła następujące czynności:
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu wnikliwie przeanalizowała treść skargi
oraz wyjaśnienia strony, w wyniku tych czynności ustalono, że burmistrz
kierując się przede wszystkim interesem publicznym dąży do odzyskania
lokalu mieszkalnego, który następnie może być zbyty w drodze przetargu
lub przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Na lokale
komunalne oczekuje obecnie 49 osób w trudnej sytuacji rodzinnej i
materialnej. Skarżący jest w trakcie budowy domu jednorodzinnego, co rodzi
przesłanki prawne , co do zasadności i celowości odzyskania w/w lokalu.
W związku z brakiem potwierdzenia stawianych zarzutów, Komisja Rewizyjna
uznaje skargę za nieuzasadnioną i odmawia jej uwzględnienia.

