
Uchwała  Nr 174 /5/ XVIII/08

Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 17 września 2008r.

w sprawie skargi  na bezczynność Burmistrza Iłowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm)1 w związku z art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr
68, poz. 1071 z późn.zm.)2

                                     u c h w a l a  się, co  następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi  „KARO PLAST” Sp. z o.o. w Iłowej reprezentowanej przez
Prezesa Heinricha Sprysch z dnia 11 marca  2008r.  na bezczynność Burmistrza Iłowej i
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłowej, uznaje
się skargę za bezzasadną z powodów faktycznych i prawnych zawartych w
uzasadnieniu, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

UZASADNIENIE
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  i Nr 173, poz. 1218.

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.509,  z 2002r.  Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692 oraz  z
2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz.1524



W dniu 24 kwietnia 2008r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Iłowej przesłana
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze skarga „KARO PLAST”
Sp. z o.o. w Iłowej z dnia 11 marca  2008r. dotycząca działań podejmowanych przez
Burmistrza  Iłowej w zakresie poprawienia stanu drogi gruntowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej skierował niezwłocznie powyższą skargę do
Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja na
swoich posiedzeniach w dnia 28 kwietnia i 23 czerwca br. dokonała kontroli
dokumentów w Urzędzie Miejskim w Iłowej w zakresie złożonej skargi. W oparciu o
przedstawiony w toku postępowania wyjaśniającego materiał ustalono następujący stan
faktyczny sprawy:
Pismem z dnia 21 stycznia 2008r. Prezes „KARO – PLAST” Sp. z o.o. Heinrich Sprysch
poinformował Burmistrza Iłowej o stanie drogi dojazdowej do hali produkcyjnej
zlokalizowanej przy ul. Żaków 31. Bezsprzecznie ta droga gruntowa jest gminną drogą
publiczną, której utrzymanie stanowi zadanie Gminy Iłowa. W udzielonej w dniu 1
lutego 2008r. odpowiedzi wskazano na możliwość podjęcia działań z chwilą ustąpienia
opadów i osuszeniu nawierzchni drogi. Pismo to zostało jednak wysłane do skarżącego
w formie zwykłej przesyłki listowej (kopia pisma w aktach sprawy).
W dniu 28 marca 2008r. zawarto stosowną umowę na wykonanie remontu dróg
gruntowych w obrębie miejscowości Iłowa obejmującą między innymi remont drogi
gruntowej przy ul. Żaków z terminem wykonania do 30 kwietnia 2008r.
W dniu 24 kwietnia 2008r. wpływa do Rady Miejskiej w Iłowej przedmiotowa skarga z
dnia 11 marca 2008r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej w dniu 24 kwietnia
2008r. dokonuje wizji w terenie i stwierdza wykonanie remontu drogi gruntowej  -
dojazdowej do Firmy „KARO-PLAST”, o czym poinformował Komisję Rewizyjną na
posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2008r. Komisja Rewizyjna postanowiła ustosunkować
się do zarzutów na kolejnym posiedzeniu komisji.
Pismem z dnia 20 maja 2008r  skarżący został poinformowany, że Rada Miejska w
Iłowej  jako  organ  właściwy nie   załatwi  skargi  w terminie  określonym w art.  237  §  1
Kpa tj.  w ciągu miesiąca od daty wpływu ze względu na konieczność przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego oraz brakiem w tym okresie wyznaczonego terminu sesji.
Wskazano również, że skarga zostanie rozpatrzona na najbliższej sesji Rady Miejskiej w
Iłowej.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iłowej na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2008r.
ponownie rozpatrywała przedmiotowa skargę i mając na względzie powyższe ustalenia
uznała ją za bezzasadną.


