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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz 735 ze zm.) po rozpatrzeniu ponownej skargi   na 
działalność Burmistrza Głuchołaz, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala , co następuje: 

§ 1. Podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XXVII/276/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach  
z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz uznające skargę za 
bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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UZASADNIENIE 

Ponowna skarga na działalność Burmistrza dotycząca opłat za odpady komunalne została przekazana do  
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach, która na posiedzeniu w dniu 15 
września 2021 roku  w toku postępowania zapoznała się z dokumentacją  i zasadnością w/w skargi. Po 
szczegółowym przeanalizowaniu skargi nie stwierdzono nowych okoliczności w sprawie, a zawarte 
informacje były już przedmiotem postępowań  przez Radę Miejską w Głuchołazach kilkakrotnie  na 
przestrzeni ostatnich lat. Skarga była również przedmiotem postępowania innych organów i instytucji,  które 
nie dopatrzyły się znamion przestępstwa ani  naruszenia prawa.  
        Wobec powyższego Rada Miejska w Głuchołazach uznaje skargę za bezzasadną i podtrzymuje swoje 
stanowisko, które zostało zawarte w Uchwale Nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 
stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Głuchołaz.   
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