UCHWAŁA NR XXXVIII/318/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na beczynność Burmistrza
Na podstawie art. 229 pkt. 3,art. 237 § 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), uchwala się, co następuje:
§ 1. Skargę na bezczynność Burmistrz Słubic w sprawach dot. udostępnienia dokumentów
ZUWŚ w Słubicach uznaje się za bezzasadną z powodów określonych w załączniku do
uchwały.
§ 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
Mariusz Olejniczak
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z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W dniu 27 czerwca 2017 r. wpłynęła skarga, w której skarżący zarzuca Burmistrzowi Słubic
bezczynność

w sprawach

dotyczących

udostępnienia

dokumentów

ZUWŚ

Sp.

z o.o.

w Słubicach oraz o nie podjęciu odpowiednich działań i interwencji w związku ze wskazanymi
nieprawidłowościami w w/w spółce.
Komisja w czasie rozpatrywania skargi zwróciła się pisemnie do Burmistrza Słubic celem
wyjaśnienia czy i kiedy złożone zostało pismo przez wyżej wymienionego w sprawie
udostępnienia dokumentów przez ZUWŚ w Słubicach.
W imieniu Burmistrza Słubic odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy p. Katarzyna MintusTrojan pismem sygn. WOP.1510.8.2017. Z odpowiedzi wynika jednoznacznie, że do Urzędu
Miejskiego nie wpłynęło żadne pismo adresowane do Burmistrza Słubic, której autorem miałby
być skarżący. Cyt. „…W dniu 18 stycznia 2016 r. odnotowano pod numerem 955/2016 pismo,
którego nadawcą była w/w osoba, ale adresowane do pana Kazimierza Góry Prezesa Zarządu
ZUWŚ Sp. z o.o. przekazane Burmistrzowi Słubic jedynie do wiadomości…” i dalej cyt.
„…Pisma wpływające, które oznaczone są jako „do wiadomości” nie wymagają podejmowania
żadnych czynności administracyjnych, pozostawia się jej bez rozpoznania z adnotacją ad
acta…”.
Skarżący nie dostarczył Radzie Miejskiej w Słubicach żadnego dowodu, z którego
wynikałoby, że w dniu 18.01.2016 r. skierował do Burmistrza Słubic pismo jako gółwnego
adresata, które wymagałoby procedowania.
Wobec powyższego, po zbadaniu stanu faktycznego, należało uznać skargę za bezzasadną.
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