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Rady Miasta Sanoka
z dnia 26 listopada 20l9r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośćBurmistrza Miasta Sanoka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 iart. l8b ust. l ustawy o samorządzie grninnynr
Dz.U. z 2019, poz. 506 z poźn. zm.) oraz art. 228 i 229 pkt. 3 kodeksu postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. zż018. poz.2096 z,pożn. zm.).
(ti.

Rada Miasta Sanoka,
uchwala co następuje:

§1

Po rozpoznaniu skargi Pana P.M. na działalnośćBurmistrza Miasta Sanoka, uznaje się skargę za
niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejsze.i
uchwały.
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§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sanoka.

§4

uchwała ,uvchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przelł,odniczący
Radv Miasta
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Załącznik do UchwaĘ Nr XX/l46119
Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE
Skarzący P.M. pismem z dnia l0 września ż019 r. (data r.vpływu) wniósł do Rady Miasta Sanoka
skargę na Burmistrza Miasta Sanoka.

z

2ż9 pkt 3 ustawy z dnia l4 czerwca 1960 r. Kodeks postęporvania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018. poz. ż096 z pożn, zm.. dalej jako: KPA) Rada Miasta
Zgodnie

atl.'.

Sanoka, przy braku przepisów szczególnych. jest organem właściwyrndo rozpatrzenia skargi
dotyczącej zadań lub działalnościBurmistrza Miasta Sanoka.

W piśmieskarżący wskazuje, źe w dniu 3l maja br, została złożonado Burmistrza Miasta
Sanoka petycja właścicieliposesji przy ul. Aleja Najświętszej Marii Panny" (rv ty,m skarzącego

jako reprezentanta wnioskodawców) w sprawie zmiany organizacji ruchu. Zdanienl skarżącego

do chwili obecnej mimo Lrpływu ustawowego terminu 3 miesięcy nie otrzvnrał żadrtej
odpowiedzi.

W

ramach postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg. Wniosków

i

Petl,cji Rad1, Miasta

Sanoka (dalej: Komisja) rvysłuchała stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta ds. Społeczrrvclr

oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta

i

Obsługi lnwestora. Skarzący

prarvidłori,o

zawiadomiony nie stawił się na posiedzenie Komisji.

Ustalono, ze

w sprawie zmiany organizacji

rr,rchu

na ul. Aleja Najśrviętszej Marii

prowadzonabyła z Urzędem Miasta Sanoka liczna korespondencja. Pismem z dnia

2l

Pannv

czerrvca

br. znak WRI.7226.1 1.2019 (a rvięc po wniesieniu petycji) Zastępca Burnristrza P. Hydzik
udzielił skarzącemu stosownej odpowiedzi, iz prowadzona jest szczegółowa analiza istniejącego
oznakowania w dzielnicy Dąbrówka i trwają prace nad nową organizaclą ruchu. która nlusi bl,ć
uprzednio zatwierdzona przez Polviatową Komisję Bezpieczeństwa Ruchlr Drogowego. Konrisja
ta obradowała m.in. w sprawie wniosku objętego petycją w dniu 24 yvrześniabr.

Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym,Komisja jednogłośnieprzyjęła stanowisko
(opinię) o niezasadności skargi. Z uwagi napowyższe Rada Miasta uznaje skargę zaniezasadną.
pouczenie
odporviedzi na skarge. a skarżącl,ponorvił skarge bez rlskazania nori,vch oko]iczllosci - organ ułascilrv do.je.j rtlzpalrzr,lria nrozc podtrzvmlc
srvoje poprzedlrie stanorvisko z odpori,lednią adnotacja rv aktach spra\\\ - bez zartiadanliallia skarzącego
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