
UCHWALA NR XLV1I301112014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 10 lipca 2014 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Burmistrza Miasta 

Na podstawie art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późno zm), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez 
Komisję Rewizyjną postępowania uchwala się, co następuje: 

§ l. Postanawia s ię uznać skargę Pani Beaty Łazickiej z dnia 29 maja 2014 roku na dzialalność Burmistrza 
Miasta za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do zawiadomienia 
skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

i~ 
Wa Id;t.;.;,.~ielski 
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UZASADNIENIE 


DO UCHWALY NR XLVII31112014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 10 lipca 2014 r. 


w sprawie rozpatrzeniaskargi na działalność Burmistrza Miasta 

W dniu 3 marca 2014 roku do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim wpłynęła skarga Pani BeatY 
Łazickiej na działalność Burmistrza Miasta Janusza Jankowskiego. Skarżąca zarzucała, że mieszkania 
socjalne i komunalne są nieprawidłowo przydzielane. ponieważ otrzymują je osoby będące na li ście 

oczekujących na lokal poza kolejnością. 
Po wnikliwej analizie dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Miasta Janusza Jankowskiego 

Komisja Rewizyj na stwierdziła. że dzialalność Burmistrza Maków Mazowiecki w tej sprawie nie 
spowodowała naruszenia prawa. W związku z powyższymi ustaleniami Rada Miejska Uchwalą Nr 
XLIII/29312014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 
uznała, że skarga Pani Beaty Łazickiej jest bezzasadna. 

W dniu 28 kwietnia 2014 r. Pani Beata Łazicka złożyła skargę do Wojewody Mazowieckiego na 
działalność Burmistrza Miasta Janusza Jankowskiego i Zastępcy Burmistrza Miasta Grzegorza 
Napiórkowskiego. WojewodaMazowiecki dnia 29 maja 2014 r. przekazał skargę Radzie Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim.jako organowi właściwemu dla jej rozpatrzenia. 

W związku z tym. że Pani Beata Łazicka w swojej skardze wskazała nowe okoliczności. a mianowicie 
cyt. .. Burmistrz Miasta Maków Maz. natomiast realizuje zadania gminy poprzez nieważne uchwały ...... 
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę w tym zakresie. 

Ustalono. iż uchwałą regulującą zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Maków Mazowiecki nie jest Uchwała Nr XXXVłI/229/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w 
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Makowa Mazowieckiego 
na lata 2009-2013. którą Pani Beata Łazicka przywołała w swojej skardze. Aktem właściwym i nadal 
obowiązującym jest Uchwała Nr XXXV1I/230/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki. Burmistrz 
Miasta realizuje zadania w sprawie przydziału mieszkań socjalnych na podstawie tej uchwały . 

W związku z powyższymi ustaleniami Rada Miejska stwierdza, że skarga Pani Beaty Łazickiej 
złożona do Wojewody Mazowieckiego w dniu 28 kwietnia 20 14 r. jest bezzasadna. Stosownie do przepisu art. 
239 § l KPA ..W przypadku gdy skarga. w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę. a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia 
może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skarżącego". 

Dla tej części skargi. w której Pani Beata Łazicka ponawia skargę bez wskazania nowych okoliczności 
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim podtrzymuje swoje stanowisko. 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie w 
zaproponowanym brzmieniu. 

mgr inż. 
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