Projekt
z dnia 19 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007. .2019
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy i Miasta Tuliszków na organ wykonawczy
w przedmiocie braku odpowiedzi i działań na pismo z dnia 12.02.2019r. w sprawie usunięcia studni
rewizyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm./ i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./, Rada Miejska w Tuliszkowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za nieuzasadnioną skargę na organ wykonawczy dotyczącą braku odpowiedzi
i działań, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie do poinformowania Skarżącego
o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski

Id: 98A6E9BB-F0E7-49A0-9B1B-CE8DC5E2193B. Projekt

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr 0007. .2019
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie
mieszkańca Gminy i Miasta Tuliszków na organ wykonawczy
pismo z dnia 12.12.2019r. w sprawie usunięcia studni rewizyjnej

na brak odpowiedzi i działań na

W dniu 02 sierpnia 2019r. została złożona do Urzędu GiM Tuliszków skarga mieszkańca
Gminy i Miasta Tuliszków na organ wykonawczy na brak odpowiedzi i działań na pismo z dnia 12.12.2019r.
w sprawie usunięcia studni rewizyjnej, która została przekazana do Rady Miejskiej w Tuliszkowie z prośbą o
rozpatrzenie i ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych w skardze.

Po otrzymaniu skargi Przewodniczący Rady Miejskiej pismem RO.RO.0012.20.2019 z
dnia 08 sierpnia 2019r. przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej
rozpatrzenia, do Burmistrza z prośbą wyjaśnienie na piśmie spraw poruszanych w skardze oraz
do skarżącego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła przedmiotową skargę w dniu 21 sierpnia 2019r. Po
analizie dokumentów, wyjaśnieniach Skarżącego i Burmistrza GiM Tuliszków Komisja jednogłośnie uznała,
że skarga jest bezzasadna.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że Burmistrz na pismo skarżącego z dnia 12 lutego
2019r. udzielił odpowiedzi pismem znak RRG-DR.6743.9.2017, które zostało nadane w dniu 10 czerwca br.
Pismo dwukrotnie awizowane wróciło do nadawcy. Zgodnie z art. 44 § 4 ustawy z dnia 04 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia
okresu, o którym mowa w § 1 a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Zatem zarzut, że skarżący nie
uzyskał odpowiedzi jest niezasadny. Inną sprawa jest terminowość udzielania odpowiedzi. Burmistrz
wyjaśnił, że odpowiedź została udzielona ustnie. Skarżący prosił o odpowiedź na piśmie i taka odpowiedź
została przesłana.
Natomiast skarżący wyjaśnił, że nie odebrał pisma, ponieważ w tym czasie był
chory i nie przebywał w miejscu zamieszkania..

Rada Miejska w Tuliszkowie po przeanalizowaniu skargi oraz zebranych w sprawie
materiałów, jak również po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
podzielając i przyjmując za własne ustalenia, argumentację oraz stanowisko przedstawione przez
Komisje Skarg, Wniosków i Petycji. z uwagi na brak potwierdzenia słuszności zarzutów
podniesionych w skardze uznaje skargę za bezzasadną.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na
skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
sprawy – bez zawiadamiania Skarżącego.
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