
UCHWAŁA NR VIII/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 506/w związku z art. 229 pkt 3 k.p.a /t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm./ po 
rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza, złożonej przez Pana Z.K.- Rada Miejska w Ożarowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Ożarowa, złożonej przez Pana Z.K i zapoznaniu się 
z zawartymi w niej zarzutami, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. 

Zobowiązuje Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ożarowie do powiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi, poprzez przesłanie Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2019 roku do Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Ożarowa. Skarżący zarzucił w
skardze, że w skład komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w
zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na 2019 rok powołanej
zarządzeniem Burmistrza Ożarowa Nr RM/10/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku
zostały powołane osoby, które nie powinny być w jej składzie (radni).

Komisja po analizie zarzutów zawartych w skardze oraz wyjaśnień udzielonych
przez pracownika Urzędu Miejskiego w Ożarowie , który zajmował się ogłoszeniem
konkursu uznała, iż przedmiotowa skarga jest bezzasadna.

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j.
Dz.U. 2018, poz.450 z późn. zm.) określa w art. 15, kto może być członkiem komisji
konkursowej w otwartym konkursie ofert:

(…) 2a. Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje

komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2b. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu

terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.

(…) 2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób

reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.

3 biorące udział w konkursie.

2e. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym,

osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań

publicznych, których konkurs dotyczy.

Przepisy prawa nie zabraniają więc udziału w w/w komisji radnych.
Ponadto radni, którzy powołani zostali w skład komisji spełniają przesłanki art. 2d
oraz 2e cytowanej ustawy.

Rada Miejska biorąc powyższe pod uwagę uznaje skargę za bezzasadną.
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