Projekt
z dnia 22 lipca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 735) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Rada
Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pan R. G. na działalność Burmistrza Białej Piskiej, której przedmiotem jest
przekroczenie uprawnień poprzez nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności, naruszenie
dóbr osobistych, przewlekłe załatwianie sprawy – uznaje ww. skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu, które stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej i zobowiązuje
się do powiadomienia skarżącego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 381FE98C-5D19-490F-ACCA-C9646F3323DF. Projekt

Strona 1 z 2

Uzasadnienie
W dniu 09.06.2021 r. wpłynęła skarga Pana Radosława G. na działalność Burmistrza Białej Piskiej,
przedmiotem skargi jest przekroczenie uprawnień poprzez nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie
praworządności, naruszenie interesów , naruszenie dóbr osobistych, przewlekłe załatwianie sprawy.
W dniu 18 czerwca 2021 r. zwołane posiedzenie w sprawie rozpatrzenia skargi nie odbyło się z powody
braku quorum.
Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji ponownie zwołał posiedzenie komisji na dzień
30.06.2021 r. Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej po zapoznaniu się ze skargą
i wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień Burmistrza Białej Piskiej, podjęto wniosek o uznaniu skargi za
bezzasadną.
Rada Miejska w Białej Piskiej zgodnie z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęła decyzję
o uznaniu skargi za bezzasadną.
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