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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

w sprawie 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 2023 r. poz.  40) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.) po rozpatrzeniu skargi na działalność 
Burmistrza, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę na Burmistrza Głuchołaz za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przesłania 
skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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UZASADNIENIE 

 
 
     Rada Miejska w Głuchołazach po analizie skargi na działalność Burmistrza uznaje ją za 
bezzasadną. Zarzuty przedstawione były przedmiotem działań wielu odpowiednich merytorycznie 
instytucji, które nie dopatrzyły się nieprawidłowości w przedstawionych pismach. Procedury 
zostały zachowane i działania w tej sprawie były zgodne z przepisami.  
  Zbiory APP, które muszą być zgodne ze schematem wynikającym z § 3 ust. 3 Rozporządzenia  Ministra 
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 26-10-2020r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz 
metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia są 
dostępne on-line za pomocą zdefiniowanej w art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4-03-2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej, usługi pobierania ATOM, ujawnionej poprawnie w Ewidencji Zbiorów i Usług 
Danych Przestrzennych dla naszej jednostki pod adresem: https://mpzp.igeomap.pl/atom/ pod pozycją dla 
naszej jednostki.    
 
Mając na uwadze powyższe uznaje się zarzuty Skarżącej za bezzasadne.  
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