
UCHWAŁA NR XL/288/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi nr 5/2017 na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku 
oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku uznaje się skargę za 
bezzasadną.

2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca  Rady 
Miejskiej w Głogówku

Bogusława Poremba
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Uzasadnienie

Dnia 19.09.2017 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęła skarga z dnia 11.09.2017 r. na
działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku przekazana na podstawie art. 231 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku
z art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
przez Wojewodę Opolskiego, celem załatwienia według właściwości Radzie Miejskiej w Głogówku.

Skarżący wyrazili dezaprobatę wobec działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Głogówku, polegających na poddaniu pod głosowanie Radzie Miejskiej w Głogówku uchwał bez
uprzedniego umożliwienia zapoznania się materiałami dotyczącymi sprawy oraz głosowaniu nad uchwałami
nr XXXV/252-253/ Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 maja 2017 r., bez sporządzanego uzasadnienia.

Wobec powyższych zarzutów stwierdzić należy, co nastepuje.

Zgodnie z treścią §28 pkt 2 Statutu Gminy Głogówek – do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie
podpisane przez wnioskodawcę, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały, źródło finansowania
jeżeli projekt uchwały pociąga za sobą skutki finansowe oraz poinformować o opiniach jeżeli obowiązek ich
zasięgnięcia wynikał z obowiązujących przepisów.

W stanie faktycznym sprawy przygotowano projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z treścią
§59 ust. 1 Statutu – badanie zasadności skarg, które należą do właściwości Rady przeprowadza Komisja
Rewizyjna. Dnia 08 maja 2017 roku Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowego rozpoznania skargi, co
odzwierciedla protokół nr 29/2017 z przebiegu posiedzenia Komisji. Z zapisów protokołu wynika, że
prowadzona była dyskusja w przedmiocie zasadności lub bezzasadności skarg. Analizowane były zarówno
zarzuty skarżących jak również stanowisko Burmistrza Głogówka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Głogówku, uznające skargi za bezzasadne.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna rekomendowała Radzie
podjęcie uchwał w sprawie bezasadnosci skarg - to jest po przeprowadzeniu dyskusji, zapozanaiu się
z pisemnym stanowiskiem Burmistrza i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

Reasumując, wyartykułowane przez skarżących zarzuty pozostają w całej rozciągłości nieuzasadnione,
albowiem w stanie faktycznym sprawy uczyniono zadość obowiązującej procedurze rozpatrywania skarg.
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