UCHWAŁA NR XXIX/226/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.) Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

§1
Postanawia się uznać skargę mieszkańca Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 05.10.2020 roku na
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 05.10.2020 roku do Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki została przekazana skarga
mieszkańca Kamieńca Ząbkowickiego na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Skarżący
zarzucił Wójtowi Gminy, że na budynku Urzędu Gminy nie została umieszczona tabliczka z
numerem porządkowym nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Gminy w dniu 07.10.2020 roku skierowała skargę do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. Podczas posiedzenia Komisji w dniu 21.01.2021 roku skarga była
przedmiotem postępowania wyjaśniającego, po przedstawieniu stanowiska Wójta Gminy,
stwierdzono, że skarga była również przedmiotem postępowania Komisariatu Policji w
Kamieńcu Ząbkowicki, podczas wykonywanych czynności kontrolnych okazało się, że
pracownik odpowiedzialny za oznakowanie urzędu, nie dopilnował ponownego umieszczenia
numeru porządkowego. Pracownik Urzędu Gminy został pouczony o konieczności
ponownego zamontowania numeru porządkowego nieruchomości. Komisja ustaliła, że skarga
dotyczy pracownika urzędu, a nie Wójta Gminy, w związku z powyższym komisja uznała
skargę za bezzasadną.

Pouczenie
Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.,),
w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje
poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania
skarżącego.

