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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 22 lipca 2021 r.
w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania
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 zbadaniu skargi na radnego Janusza Połujańskiego wniesionej przez mieszkańców Nowych Drygał
dotyczącej remontu–pozostawia się wniesioną skargę bez rozpatrzenia z przyczyn, o których mowa
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej Piskiej, zobowiązując
go do zawiadomienia skarżących o sposobie rozpatrzenia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie
W dniu 8 marca 2021 r. Burmistrz Białej Piskiej pismem Znak Or. 1511.1.2021 przekazała zgodnie
z właściwością skargę Mieszkańców Nowych Drygał na radnego Rady Miejskiej w Białej Piskiej. Mieszkańcy
zarzucają radnemu, że nie kieruje się on dobrem wspólnoty samorządowej gminy, nie utrzymuje więzi
z mieszkańcami oraz nie pomaga w naprawie drogi gminnej położonej w Nowych Drygałach. Drogi, która
służy mieszkańcom do dojazdu do swoich posesji, a jest rozjeżdżana przez maszyny rolnicze gospodarza P.
.Arkadiusza J, który notabene jest jego kolegą. Mieszkańcy proszą o natychmiastową naprawę feralnego
odcinka drogi, a także części drogi, która zaczyna się od lasu w stronę ostatniej posesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w celu przeprowadzenia procedury wyjaśniającej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. zapoznała się:
- z treścią skargi;
- wyjaśnieniami mieszkańców wsi Nowe Drygały oraz Burmistrza Białej Piskiej
Głównym tematem był remont drogi.
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień podjęła wniosek o uznaniu skargi za nieuzasadnioną.
W dniu 31 maja 2021 r. projekt uchwały dotyczący skargi na radnego został wycofany z porządku obrad
sesji i decyzją Przewodniczącego Rady Miejskiej ponownie skierowany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej Piskiej na posiedzeniu w dniu 30.06.2021 r. po
zapoznaniu się z opinią radcy prawnego, że niedopuszczalne jest rozpatrywanie skargi na radnego gminy
albowiem obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych sankcji prawnych za nienależyte wykonywanie
obowiązków przez radnego i Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Zgodnie z art.23 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, radny obowiązany jest kierować się
dobrem wspólnoty samorządowej. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz organizacjami, a w
szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawia je organom gminy do
rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
Natomiast zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, radny jest obowiązany brać udział w pracach
rady gminy i jej komisjach oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub
desygnowany. W wykonywaniu mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób,
do uzyskiwania informacji i materiałów, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem
gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych
jednostek organizacyjnych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
Mając powyższe na uwadze w aktualnym stanie prawnym brak jest instrumentów prawnych
dopuszczających możliwości zdyscyplinowania radnego. Konsekwencją braku sankcji prawnej jest brak
możliwości złożenia skargi n radnego, co skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia skargi albowiem jest ona
niedopuszczalna.
Rada Miejska w Białej Piskiej podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje
o pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.
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