UCHWAŁA NR X/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/tj Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm/ oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r  Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj Dz.U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zm/
po rozpatrzeniu skargi P. Zofii Sikorska zam. Skalbmierz, ul. Ppor. Sokoła 8
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę P. Zofii Sikorskiej zam. Skalbmierz z dnia 9.08.2011 r na działalność
Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu w przedmiocie usunięcia zagrożenia oraz oszacowania strat
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia
skargi
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
W dniu 09.08.2011r.wpłynęło pismo Pani Zofii Sikorskiej, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
dotyczące usunięcia zagrożenia zawalenia się budynku oraz oszacowania strat spowodowanych opadami
deszczu.
Pismo zostało przekazane Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skalbmierzu, który zobowiązał Komisję
Rewizyjną do jego rozpatrzenia. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19.09.2011r. zapoznała się
z zebranymi w tej sprawie dokumentami oraz wysłuchała wyjaśnień pracowników zajmujących się tą sprawą.
W wyniku przeprowadzonych czynności Komisja Rewizyjna stwierdza, że zarzuty zawarte w piśmie nie
potwierdzają się. Czynności kontrolne przeprowadzone przez ZM „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej,
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu na działce
Pani Sikorskiej jednoznacznie wskazują , że podtopienie posesji spowodowane było wysokim poziomem wód
gruntowych na tej posesji, a także na całym obszarze miasta.
Tym samym zarzuty zawarte w skardze nie dotyczą działalności Burmistrza Miasta i Gminy i zasadnym jest
jej odrzucenie.
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