
Projekt z dniia 16 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uznania skargi na Kierownika Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie za bezzasadną

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wniesioną do Burmistrza Miasta Hrubieszowa w dniu 19 listopada 2019 r. skargę na Kierownika 
Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja

Id: 54A9C992-0B55-4DE3-BFBD-6E9B6F335783. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2019 r. do Burmistrza Miasta Hrubieszowa wpłynęła skarga Mieszkańca na

działalność Kierownika Miejskiej Służby Drogowej, dotycząca zniszczenia odpływowej opaski na chodniku

od strony ul. Szerokiej.

Na podstawie art. 231 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Hrubieszowa przekazał

skargę Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Hrubieszowie do rozpatrzenia zgodnie

z właściwością w dniu 26 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, po otrzymaniu skargi, stosownie do postanowień

Działu IV Rozdział 3. Komisja skarg wniosków i petycji Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów,

stanowiącego załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj.

Lubelskiego z 2018 r. poz. 5504 i 5683) pismem z dnia 28 listopada 2019 r. przekazał skargę

Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i petycji po przeprowadzeniu

postępowania wyjaśniającego oraz oględzin miejsca, którego dotyczyła skarga, stosownie do postanowień §

63 ust. 3 Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów, ustaliła co następuje.

Rozpatrując skargę ustalono, że Miejska Służba Drogowa dokonując remontu ul. Szerokiej wiosną

2017 r., z polecenia Burmistrza Miasta Hrubieszowa, będącego efektem prośby skarżącego, wymieniła

uszkodzoną instalację odprowadzającą wodę deszczową na nową, nie ingerując w działkę przylegającą do

pasa drogowego.

Podczas oględzin nie stwierdzono celowego uszkodzenia opaski odpływowej na chodniku przy ul.

Szerokiej, stwierdzając jednocześnie drożność instalacji, a w efekcie bezzasadność skargi.

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r. Komisja podjęła uchwałę nr 4/2019 w sprawie uznania

skargi na Kierownika Miejskiej Służby Drogowej za bezzasadną.

Mając na uwadze powyższe należy podjąć niniejszą uchwałę.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził: JANUSZ POLICHA

inspektor ds. obsługi

Rady Miejskiej

i jednostek pomocniczych

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu
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Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Zatwierdził: ANNA NAJA
Przewodniczący Rady
Miejskiej
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