Uchwała Nr LVII/352 /14
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2014r
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U.z 2013r,poz.594,645 i 1318)oraz art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks
postępowania administracyjnego(tj.Dz.U. z 2013r,poz.267;z 2014r,poz.183) Rada Miejska
uchwala,co następuje:
§1
Uznaje się za bezzasadną skargę pana Andrzeja Rucińskiego na czynności Burmistrza Kłodawy.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Cichocki

Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/352/14
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2014r
W dniu 30 kwietnia 2014r do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wpłynęła skarga Pana
Andrzeja Rucińskiego na działalność Burmistrza Kłodawy. Pan Andrzej Ruciński w skardze
podnosi,iż wnioskował o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego oznakowania
działek,których jest właścicielem i nie zostały oznaczone zgodnie z jego wnioskiem.
Według Pana Rucińskiego była manipulacja ze strony administracji przy uchwalaniu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa.
Ponadto Pana Andrzej Ruciński zarzuca administracji,iż nie otrzymał odpowiedzi na pisma , które
kierował do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w powyższej sprawie.
Rada Miejska ustaliła,że ze strony administracji skarżący otrzymał wyjaśnienie pisemne o zasadach
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa oraz
wyjaśniona została kwestia nieporozumienia związanego z brakiem na mapach projektowych zmian
o które występował skarżący.
Zostały uwzględnione wszystkie wnioski skarżącego do studium.
Po uzyskaniu wyjaśnień ze strony Burmistrza Kłodawy Rada Miejska uznała skargę w tym
temacie za niezasadną.
Odnośnie skargi na działalność Burmistrza w zakresie oświetlenia ul. Cegielnianej Rada
Miejska ustaliła,że brak jest podstaw faktycznych uznania skargi za zasadną.
Działalność Burmistrza w sprawie ustalania godzin zapalania i wyłączania oświetlenia ulicznego
nie można uznać za nieprawidłowe.
Z powyższych przyczyn Rada Miejska podjęła uchwałę uznając za bezzasadną skargę z dnia
29 kwietnia 2014r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Cichocki

