Projekt
z dnia 22 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096) oraz w związku z § 57b ust. 8 i 9 Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój uchwala się, co
następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Tomasza Stachowskiego na działania Burmistrza Lądka-Zdroju Pana Romana
Kaczmarczyka Rada Miejska Lądka-Zdroju uznaje skargę za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Skarga Pana Tomasza Stachowskiego wpłynęła do Biura Rady w dniu 02.09.2019 r. Pismem
z dnia 04.09.2019 r. została skierowana do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Podczas procesu rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż zarzuty dotyczące
sytuacji zaistniałej po pożarze budynku przy ul. Kościuszki 66, nie są sprecyzowane. Dodatkowo Komisja
ustaliła, że w budynku zamieszkują rodzice Pana Tomasza Stachowskiego, a nie on sam, w związku z czym,
nie może występować jako strona w tym zakresie.
Zarzuty dotyczące organizacji koncertu charytatywnego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała za
bezzasadne, ponieważ rozmowy na ten temat są w dalszym ciągu prowadzone. Ponadto organizacja takiego
koncertu podlega procedurom związanym z organizacją imprez masowych. Dofinansowanie ze środków
publicznych, które miałoby stanowić zwrot kosztów dojazdu artystów mających wystąpić na koncercie,
wymaga podpisania stosownych umów i przedstawienia chociażby kosztorysu. Powyższe dokumenty do
dnia dzisiejszego nie zostały przedłożone w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną.
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