UCHWAŁA Nr 361/ XLII/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Praszki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2013 r. poz.594 z późn.zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267) Rada Miejska w Praszce uchwala, co
następuje:
§1
1. Uznaje się skargę złożoną przez Niezależne Porozumienie Mieszkańców na Burmistrza
Praszki za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 361/XLII/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 17 czerwca 2014 r.

W dniu 19 maja 2014 r. do Rady Miejskiej w Praszce wpłynęła skarga stowarzyszenia
działającego pod nazwą Niezależne Porozumienie Mieszkańców podpisane przez przedstawiciela
stowarzyszenia – Rafała Simbor.
Skarżący skarży się na opieszałość i niezałatwienie sprawy przez Burmistrza Praszki polegającą
na nie udzieleniu odpowiedzi na 3 pisma z dnia 31.03.2014 r.
W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w dniu 31.03.2014 r. złożył w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Praszce 3 pisma. Jeżeli były wątpliwości co do nadawcy pism, to Burmistrz mógł
skorzystać zgodnie z art. 220 § 1 kpa z publicznego rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez
Starostwo Powiatowe Powiatu Oleskiego.
Na spotkaniu w dniu 8.04.2014 r. u Burmistrza był przedstawiciel Stowarzyszenia Pan Rafał
Simbor, który w trakcie rozmów poruszył sprawę złożenia pism i ważność spraw w nich
zawartych jak również, że oczekuje na odpowiedzi. Burmistrz ustosunkował się do spraw
poruszonych w w/w pismach udzielając ustnej odpowiedzi.
Burmistrz Praszki zwrócił uwagę Panu Rafałowi Simbor, że pisma nie są podpisane czytelnie i
potraktowane zostały jak anonim i dopóki tego nie uzupełni nie będą rozpatrywane.
Pisma z dnia 31.03.2014 r. były przekazane na posiedzenia Komisji Stałych, w tym Komisji
Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna potraktowała te pisma jak anonim i w ogóle nie zajmowała się
treścią tych pism.
Rada Miejska rozpatrując skargę nie dopatrzyła się naruszenia prawa przez Burmistrza. Pisma z
dnia 31.03.2014 r. były podpisane nieczytelnym podpisem.
Jak wynika z powyższego Burmistrz udzielił odpowiedzi ustnej na wszystkie pisma. Pomimo
prośby Burmistrza, pisma złożone w dniu 31.03.2014 r. nie zostały uzupełnione o czytelny
podpis lub pieczęć identyfikującą osobę składającą.
Wobec powyższego skarga jest bezzasadna.

