Uchwała Nr XXVII/217/2012
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pekaes SA
w Słubicach na bezczynność Burmistrza Słubic.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 229 pkt. 3, art. 237 §
3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co
następuje:
§ 1. Uznaje się za zasadną skargę Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pekaes SA
w Słubicach na bezczynność Burmistrza Słubic w przedmiocie nie dokonania oznaczenia
„Rondo Solidarności”.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Kiedrowicz
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Uzasadnienie
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pekaes SA w Słubicach złożyła skargę (data
wpływu 23 marca 2012r.) na bezczynność Burmistrza Słubic w kwestii niewykonania
uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr LVI/525/10 z dnia 28 października 2010r.
w sprawie nadania nazwy dla ronda w Słubicach. Zdaniem skarżącego bezczynność
burmistrza polegała na nie dokonaniu oznaczenia ronda nazwą nadaną przez radę –
„Rondo Solidarności”. Komisja Rewizyjna rozpatrując skargę uznała ją za zasadną,
z uwagi na fakt, iż faktycznie na przedmiotowym rondzie nie ma tablicy informującej
o jego nazwie. Taki też projekt uchwały został przedstawiony Radzie Miejskiej
w Słubicach w dniu 31 maja 2012r. Rada nie przyjęła propozycji komisji
i zagłosowała przeciw podjęciu uchwały o uznaniu skargi za zasadną. Nastąpiła więc
konieczność rozpatrzenia przedmiotowej sprawy po raz kolejny.
Faktem jest, że w dniu 28 października 2010r. rada podjęła uchwałę o nadaniu
nazwy dla ronda w Słubicach, zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami). Kolejnym krokiem w realizacji tej uchwały wydaje się być
między innymi oznakowanie w/w ronda poprzez umieszczenie tablicy z jego nazwą.
Faktem jest również, że Burmistrz podjął kroki zmierzające do wykonania
przedmiotowego oznakowania, chociażby poprzez kontakt z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad, w administracji której znajduje się rondo, w celu
ustalenia warunków posadowienia tablicy informacyjnej. Niemniej jednak do dnia
dzisiejszego tablica informacyjna nie została umieszczona, na co wskazują skarżący.
Zgodnie zaś z art. 47 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami) do
zadań gminy należy między innymi umieszczanie i utrzymywanie tabliczek
z nazwami ulic i placów w miastach i innych miejscowościach na obszarze gminy.
Wobec powyższego skargę należy uznać za zasadną.
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