UCHWAŁA Nr XXIV l 1]9 l 20

Prawa Miejskie - 1339

Rady Miasta Sanoka
z dnia 30 stycznia2a21r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośćBurmistrza Miasta Sanłrka

Na podstarvie ań. l8 ust.2 pkt. 15 iart. l8b r"rst. l ustar,l,yl o samclrząclzic gtlr innvln
(d. Dz.lJ. z 2019. poz. 506 z póżn, z,m.) oraz aft. 228 i 229 pkt. J ktldcksrr ptlstęlrort aliia
adnlinistracyjnego (tj. Dz,U. z 2018, poz. ż096 z pożn. zm.),
Rada Miasta Sanoka,
uchw,ala co następuie:

§1

Po rozpoznaniu skargi Pana M.P. na działalnośćBurmistrza Nliasta Sanoka. uz-na.ie się skargę za
triezasadną z prz,yczyll określony,chw uzasadnietliu, stanowiącvnr załąc,z,nik do ninie,|sze.i
uchvl ały.
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§2
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a przekazani u S karzącenl u.

§3

Wykonanie uchrvały powierza się Przewodniczącemu Racl1, N,tiasta Siinrlka,

§4

Uclrrvała rvchodzi rv zycie z dnienr jej pod.iecia.

Przewotlniczący
Rarlv Ntiasta
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Załącznikdo UchwaĘ Nr XXIV/I79/20
Rady Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2020r.

uzasadnienie
Skarżący M.P. pismem z dnia 5 grudnia ż019 r. (data wpłyrvu) wniósł do Rady Miasta Sanoka
skargę na Burmistrza Miasta Sanoka. Skarga

z tyrni

samymi zarzutami skierowana przez

Skarźącego do Wojewody Podkarpackiego została przez tęn organ przekazana rvg r,vłaścilvości
Przewodniczącemu Rady Miasta Sanoka (data wpływu l0 grudnia2019 r.),

Zgodnie

z

art. 2ż9 pkt

3

adnrinistracyjnego (tj. Dz.U.

ustawy

z

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

z 2018, poz. 2096 z poźn, zm..

dalej .iako:

postępowarria

KPA) Rada Miasta

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

W piśmieskarżący zarzucił Burmistrzowi Miasta Sarroka cyt. .,lekcewazenie Rady Miasta
Sanoka - brak reakcji na pismo przewodniczego z dnia ż3.10.20l9 BRM.0004.17220I9" ot,az
nieprzestrzeganie KPA w zakresie trybu i formy oraz terminów odpowiedzi.

W

i

ramach postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków

Petycji Rady Miasta

Sanoka (dalej: Komisja) rvysłuchała stanowiska Sekretarza Miasta.

Ustalono, ze przedmiotowe pismo Przewodniczącęgo Rady Miasta. o którynr mowa rv skardze po
dekretacji Burmistrza w dniu 25.10.20l9 wpłynęłodo Zastępcy Brrrmistrza Miasta a następnie
w

dniu ż9.10.2019 r. przekazane do załatwienia przez Sekretarza Miasta. LJstalono.

ż,e

kwestionowanaprzez Skarżącego treśćartykułu w internetowym wydaniu pisnta sanlorządow,ego

,,Tygodnik Sanocki"

z

w spornej częścicytat

dnia l5.10.20l9 pt...Autokar

z

w rowie.

Relac.ia świadka" zarviera

wypowiedzi świadkazdarzęnia podpisanego

z

imienia

i

nazwiska.

Redakcja jedynie cytowała treśćtej wypowiedzi. nie był to tekst redakcy.iny. a w szczególrlości
opinia. Zainteresowany mógł skorzystać z uprawnień do ządania sprostowarria w trybie tlstaw\,,Prarvo prasowe

z

czego nie uczynił. Skarżącernu udzielono szczegółolvej odporviedzi pisnrenr

z dnia 3 grudnia 2019

r.

Po przeprowadzonym postępowalliu wyjaśniającym,Komisja jednogłośnieprzl,ięła stanorvisko
(opinię) o niezasadności skargi. Z uwagi na powyzsze Rada Miasta uznaje skargę za niezasadtlą.
pouczenie

srvo.je poprzednie stanoryisko z odpori iednią adnotacia lv aktach spra\\

\,- bez zarviadanliallia sklrżacego.
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