
UCHWAŁA NR 459/2014
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Gryglewicza  na działalność Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie.

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379) w związku z art.229
pkt  3  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.
z 2013r. poz.267; z 2014r. poz.183) - 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

 
           § 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Pana Zbigniewa Gryglewicza  
na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 

§ 2. Szczegółowe uzasadnienie rozpatrywanej skargi stanowi załącznik do niniejszej
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały Nr 459/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Gryglewicza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta
Jastrowie.

Pismem z dnia 31 lipca 2014 r. Pan Zbigniew Gryglewicz złożył do Rady Miejskiej
w Jastrowiu skargę na Burmistrza  Gminy i  Miasta  Jastrowie Piotra Wojtiuka,  w związku
z brakiem odpowiedzi na pismo z dn. 23 czerwca 2014 r. – złożone również do wiadomości
radnych Rady Miejskiej. 

Zgodnie  z  art.229  pkt  3  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.) - organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2  jest rada gminy

Czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie przeprowadziła Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Jastrowiu.

W  ramach  postępowania  wyjaśniającego  Komisja  odbyła  posiedzenie,  na  którym
zapoznała się z treścią, a także przebiegiem korespondencji pomiędzy Burmistrzem Gminy 
i Miasta Jastrowie a Panem Zbigniewem Gryglewiczem. 

Z przedstawionej  korespondencji  wynika,  że kilkukrotnie  udzielono odpowiedzi  na
wnioski  i  pytania  skarżącego  dotyczące  możliwości  realizacyjnych  budowy  kanalizacji
sanitarnej  na  ul.  Ludowej  w  Jastrowiu.  Odpowiedzi  miały  charakter  merytoryczny
i wyczerpywały całość zagadnienia.

Komisja  Rewizyjna  uznała  skargę  Pana  Zbigniewa  Gryglewicza  za  bezzasadną
i rekomenduje swoje stanowisko Radzie Miejskiej w Jastrowiu.  
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