UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 27 października 2017 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 2017 roku, poz. 1875/w związku z art. 229 pkt 3 k.p.a /t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257/ po rozpatrzeniu
skargi na działalność Burmistrza, złożonej przez Panią
- Rada Miejska
w Ożarowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Ożarowa, złożonej przez Panią
i zapoznaniu się z zawartymi w niej zarzutami, Rada Miejska uznaje skargę za zasadną.
§ 2.
Zobowiązuje Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ożarowie do powiadomienia skarżącej o sposobie
załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2017 roku do Rady Miejskiej w Ożarowie wpłynęła skarga złożona przez Panią
na przewlekłe prowadzenie postępowania i nie załatwienie sprawy przez
Burmistrza Ożarowa w zakresie spraw z ochrony środowiska na działce ewid. 2536, położonej
w Lasocinie.
Rada Miejska w dniu 8 września 2017 roku skierowała skargę do rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z aktami sprawy ustaliła, co następuje:
Pani
w dniu 22.05.2017 r. zwróciła się do Burmistrza Ożarowa w sprawie
zaprzestania przez sąsiadów prowadzenia uciążliwej działalności gospodarczej.
Burmistrz Ożarowa nie odniósł się w żaden sposób do wniosku strony, pomimo szerokiego wachlarza
zgłoszonych żądań. Z uwagi na bezczynność Burmistrza, Pani
złożyła zażalenie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach na przewlekłe postępowanie i niezałatwienie
sprawy w terminie.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach postanowieniem SKO.OS-60/2416/130/2017 z dnia
27.07.2017 uznało iż, zażalenie jest zasadne i stwierdziło, że przewlekłe prowdzenie sprawy oraz
niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa.
Z uzyskanych wyjaśnień Burmistrza wynika, iż prowadzenie jest postępowanie w sprawie,
w pozostałych częściach, sprawy zostały przekazane w/g właściwości.
Rada Miejska po zapoznaniu z ustaleniem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za zasadną.
Jednocześnie zobowiązuje Burmistrza do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki.
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