UCHWAŁA NR XII/......./2015
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie przekazania skargi według właściwości

Na postawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz
art. 231 w zawiązku z art. 234 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267; z 2014 r. poz. 183, poz. 1195; z 2015 r., poz.
211, poz. 702) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się Radę Miejską w Głogówku za organ nie właściwy do rozpatrzenia skargi
z dnia 28 lipca 2015 r. na działalność Zakładu Komunalnego w Głogówku Sp. z o.o. oraz na
działalność ZPC Piast Spółka z o.o.
2. Postanawia się przekazać skargę z dnia 28 lipca 2015 r. na działalność Zakładu
Komunalnego w Głogówku Spółka z o.o. oraz na działalność ZPC Piast Spółka z o.o.
właściwemu organowi tj. Burmistrzowi Głogówka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogówku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głogówku
Mieczysław Hołówko

Uzasadnienie
do uchwały nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie przekazania skargi według właściwości

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, poz. 1195, z 2015 r. poz.
211) przez Wojewodę Opolskiego, dnia 07.09.2015 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu)
Radzie Miejskiej w Głogówku przekazana została skarga z dnia 28.07.2015 r., celem załatwienia
według kompetencji.
Wniesiona skarga dotyczy działalności spółek z o.o., wobec których Rada Gminy nie
sprawuje kontroli. Z podjętych czynności wyjaśniających wynika, że w opisanej sprawie przed
organem pierwszej instancji tj. Burmistrzem Głogówka toczy się postępowanie administracyjne.
W myśl art. 234 pkt 1. k.p.a. w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga
złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania. Tak, więc zgodnie z art. 236
k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ, przed którym toczy się
postępowanie, w tym przypadku Burmistrz Głogówka.
Przekazanie skargi pomiędzy organami winno nastąpić w drodze uchwały. Stąd też
potrzeba podjęcia niniejszego projektu.

inspektor ds. obsługi biura rady
Małgorzata Wolf

