UCHWAŁA NR XXI/236/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozptrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona na Burmistrza Czerwieńska przez radnego Krzysztofa Smorąga
z dnia 6 czerwca 2013 r. dotycząca braku odpowiedzi na interpelację jest zasadna.
2. Zasadność skargi przedstawiono w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Czerwieńsku podczas posiedzenia w dniu 26 czerwca 2013 roku zapoznała się ze skargą
wniesioną przez radnego Krzysztofa Smorąga na Burmistrza Czerwieńska dotyczącą braku odpowiedzi na
interpelację. Skarga została wniesiona przez zainteresowanego w dniu 6 czerwca 2013 roku.
Rada Miejska badając skargę:
1) analizowała zarzuty podnoszone w skardze,
2) zapoznała się z opinią prawną dotyczącą interpelacji,
3) wysłuchała wyjaśnień Burmistrza Czerwieńska w przedmiotowej sprawie.
Ustalono, że:
1/ radny Krzysztof Smorąg złożył interpelację w dniu 14 maja 2013 roku;
2/ zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „ Jeżeli początkiem terminu
określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym
zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu ”;
3/ zgodnie z zapisami art. 40 ust. 5 uchwały nr 33/V/03 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28
kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk odpowiedź na interpelację pisemną powinna być
udzielona w formie pisemnej, w terminie 21 dni. Stąd upływ terminu odpowiedzi na interpelację radnego
Smorąga nastąpił 4 czerwca 2013 r.;
4/ zgodnie z art. 36.§ 1. Kodeksu Postępowania Administracyjnego: „O każdym przypadku niezałatwienia
sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest
obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy.” Procedura tanie została dopełniona przez Burmistrza Czerwieńska, a tym samym należy uznać, że
radny Krzysztof Smorąg nie otrzymał odpowiedzi na interpelację we właściwym terminie;
5/ pismem z dnia 13 czerwca 2013r. GKM.000.6.2013 Burmistrz Czerwieńska udzielił odpowiedzi na
interpelację;
6/ pismem z dnia 13.06.2013 r. adresowanym do Przewodniczącego Rady, Burmistrz przedstawil
przyczynę powstałej zwłoki w odpowiedzi na interpelację.
Wobec zaistniałych faktów należy stwierdzić, że radny Krzysztof Smorąg powinien w statutowym
terminie otrzymać odpowiedź na swoją interpelację.
Rada Miejska w Czerwieńsku biorąc pod uwagę wszystkie ustalenia stwierdza, iż skarga jest zasadna ,
gdyż naruszono zapisy art. 40 ust. 5 uchwały nr 33/V/03 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk. Przywołany artykuł nakłada na Burmistrza Czerwieńska
obowiązek udzielenia radnemu w terminie 21 dni odpowiedzi na interpelację.
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