UCHWAŁA Nr ……./……./19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia …………………….. 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Rada Miejska
Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uwzględnia się / nie uwzględnia się skargi Pana Z.D. na Burmistrza Miasta Kudowa –
Zdrój w sprawie zakłócania ciszy nocnej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A” uzdrowiska
Kudowa-Zdrój, skierowanej do Ministerstwa Zdrowia.
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez Radę Miejską Kudowy – Zdroju.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 229 pkt 3

Kodeksu postępowania administracyjnego organem

właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań i działalności wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.
W dniu 8 października 2018 r. Pan Z.D.

skierował do Departamentu Organizacji

Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie skargę na działania Burmistrza
Miasta Kudowa – Zdrój, której przedmiotem jest zakłócanie ciszy nocnej w strefie ochrony
uzdrowiskowej „A” uzdrowiska Kudowa-Zdrój.
16 października 2018r. Ministerstwo Zdrowia skierowało sprawę do Przewodniczącej
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w celu zbadania jej w trybie określonym w art. 229 pkt. 3 kpa
(data wpływu do biura Rady Miejskiej – 25.10.2018r.).
Pismem z dnia 16 listopada 2018 r. poinformowano skarżącego oraz Ministerstwo
Zdrowia w Warszawie, że przedmiotowa skarga rozpatrzona zostanie w terminie
późniejszym niż jest ustawowo określony. Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu skargi był fakt,
iż 18.10.2018 r. roku odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju kadencji w latach
2014-2018. Skarga wpłynęła do Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój 23.10.2018r.
Radni wybrani w wyborach samorządowych, które odbyły się 21.10.2018 r. złożyli
ślubowanie 23.11.2018r.

Na sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 28.11.2018r.

powołane zostały stałe komisje, w tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która jest właściwa
do rozpatrywania skarg na działalność burmistrza.
Zgodnie z posiadanymi kompetencjami Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badała w/w
sprawę na posiedzeniu w dniu 6 grudnia i 12 grudnia 2018r.
Pan Z.D. został zaproszony na posiedzenie Komisji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w dniu 6 grudnia 2018 r. (pismo dnia 29.11.2018r.). Skarżący uczestniczył w
posiedzeniu Komisji.
Podczas swoich prac Komisja w sposób szczegółowy zapoznała się z przedłożoną skargą,
wysłuchano wyjaśnień skarżącego oraz pracowników Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój.
Członkowie Komisji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie uzyskanych
informacji wnoszą o oddalenie skargi Pana Z. D..

