
UCHWAŁA NR XIII/95/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. z 2018 r. poz. 2096) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Nowogrodźcu uznaje skargę za 
zasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania 
odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XIII/95/19

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 22 lipca 2019 r.

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Nowogrodźcu na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 
2019 r. rozpatrzyła skargę skierowaną przez Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 
działanie Burmistrza Nowogrodźca w przedmiocie blokowania i uniemożliwiania pracy Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych, nie wyznaczania lub nie informowania pracownika, który powinien Burmistrza 
reprezentować podczas prac Komisji.

Po przesłuchaniu Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych ustalono, że Komisja 
Oświaty i Spraw Społecznych nie została poinformowana o osobie, która ma zastępować Burmistrza na 
komisji podczas jego nieobecności.  Po wykonaniu kilku telefonów do urzędu, żaden z urzędników się 
nie pojawił na posiedzeniu komisji. Informacje o posiedzeniu komisji zostały wysłane z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. Również w przypadku zaproszenia przedstawiciele placówek, Burmistrz stwierdził że 
nie ma potrzeby i podstaw, by uczestniczyli w tych komisjach. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
stwierdziła, że jest to typowe blokowanie prac komisji.

W tym stanie rzeczy zasadnym jest przyjąć, że skarga na działanie Burmistrza jest zasadna.
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