
UCHWAŁA NR 179/XXV/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Praszki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.), art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23) 
po rozpatrzeniu skarg z dnia 04.01.2017 r. i z dnia 12.01.2017r.(przesłanej pismem Wojewody Opolskiego z dnia 
18.01.2017r.) na działalność Burmistrza Praszki Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Skargę z dnia  04.01.2017 r. zarejestrowaną pod numerem OR.I.1510.1.2017 oraz skargę z dnia 
12.01.2017r. (przekazaną do załatwienia według właściwości przez Wojewodę Opolskiego) dotyczące 
niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Praszki uznaje się za bezzasadne.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skarg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały Nr 179/XXV/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 9 lutego 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 4.01.2017 r, wpłynęła  skarga na działalność  Burmistrza zarejestrowana pod numerem 
OR.I.1510.1.2017. Wojewoda Opolski pismem z dnia 18.01.2017 r.( data wpływu do Urzędu 20 stycznia 
2017 r.) przekazał według właściwości do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Praszce skargę na działalność 
Burmistrza, która została zarejestrowana pod tym samym numerem. Obydwie skargi pochodzą od tego samego 
mieszkańca. Obydwie skargi dotyczą tych samych tematów, a mianowicie złego stanu drogi w ul. Stanisławka 
w Strojcu wskutek niedbale wykonanych robót oraz uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej w ul. Stanisławka.

Skarżący domaga się przeprowadzenia kontroli Urzędu pod kątem korespondencji obywateli załatwiających 
swoje sprawy w Urzędzie. Z dalszej części skargi wynika, że duży ubytek studni kanalizacyjnej spowodował 
uszkodzenie ciała i pojazdu skarżącego. Nie otrzymał w miarę wcześnie informacji dotyczącej danych polisy 
ubezpieczeniowej gminy, jak również informacji dotyczących tego ubezpieczenia. Droga w ulicy Stanisławka 
jest w złym stanie, bo roboty związane z położeniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zostały wykonane 
niedbale, a za to odpowiada Burmistrz Praszki.

Skarżący używa przy tym słów naruszających dobra osobiste Burmistrza Praszki.

Rada postanowiła połączyć obydwie skargi do wspólnego rozpatrzenia, gdyż dotyczą tych samych tematów 
tj. według skarżącego: złego stanu drogi w ul. Stanisławka wskutek niedbale prowadzonych robót przy 
położeniu instalacji kanalizacyjno-wodociągowej oraz dużego ubytku studni kanalizacyjnej czego skutkiem 
były obrażenia skarżącego, w tym uszkodzenie jego mienia.

Komisje Rady Miejskiej analizując obydwie skargi nie dopatrzyły się naruszeń ze strony Burmistrza.

Droga w ul. Stanisławka w Strojcu jest w dobrym stanie. Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne zostały 
położone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace były nadzorowane i odebrane przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Sama nawierzchnia jezdni wykonana jest z tłucznia kamiennego i na 
bieżąco jest konserwowana.

Jeżeli chodzi o ubytek w studzience kanalizacyjnej to był niewielki i telefonicznie skarżący o tym fakcie 
poinformował w dniu 29.12.2016 r. Tego samego dnia pracownicy Urzędu zgłosili ten fakt Spółce GOSKOM, 
która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją przedmiotowej infrastruktury. Pracownicy GOSKOM 
niezwłocznie zabezpieczyli miejsce uszkodzonej studni kanalizacyjnej pachołkiem i taśmą ostrzegawczą, a po 
kilku godzinach wymienili uszkodzony element studni. Ponadto tj. 30 grudnia 2016 r. Pan Bogdan Balcerowiak 
otrzymał informację dotyczącą Polisy OC.

Burmistrz Praszki na każdej sesji składa informację z działalności międzysesyjnej. Burmistrz informuje Radę 
na bieżąco o inwestycjach, składa sprawozdania dotyczące stanu dróg. Prawidłowo wywiązuje się ze swoich 
obowiązków.

Rada uznaje obydwie skargi za niezasadne.
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