UCHWAŁA NR XLV/289/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) w związku z art. 229 pkt.3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Wspólnoty samorządowej Gminy Lądek-Zdrój z dnia 11 lipca 2017 r. na Burmistrza
Lądka-Zdroju, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Dyrektor ZBK jest pełnomocnikiem Burmistrza w zakresie zadań, na które posiada umocowanie, natomiast
przełożonym pracowników jest Burmistrz. Zarzut jakoby nie było osoby decyzyjnej w sytuacji kryzysowej
nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ w sprawie dot. działalności ZBK może zadecydować rówież sam
Burmistrz. Wniosek o przygotowanie terenu pod wyciąg narciarski m.in. wycinkę drzew, został złożony
jeszcze przed objęciem urzędu przez obecnego Burmistrza, natomiast sama sprawa wycinki drzew jest
rozpatrywana na poziomie ministerialnym i to nie Burmistrz będzie podejmował w tym zakresie decyzję.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, na posiedzeniu w dniu 24.08.2017r. uznała skargę z dnia 11.07.2017r.
złożoną przez "Wspólnotę samorządową Gminy Lądek-Zdrój" za bezzasadną.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Pouczenie
Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1257), 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.
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