UCHWAŁA NR XXX/266/10
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska.
Na podstawie art. 227 i 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (j. t. dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Czerwieńska
wniesioną przez Samorząd Mieszkańców wsi Laski za brak odpowiedzi na wniosek
w sprawie wprowadzenia zmian stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk,
polegającego na utworzeniu odrębnego obwodu w miejscowości Laski, z lokalizacją
w Wiejskim Domu Kultury w Laskach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
AJ.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 509; z 2002
r., Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387; z 2003 r., Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; z
2004 r., nr 162, poz. 1692; z 2005 r., Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524; z 2008 r., Nr 229, poz.
1539.

UZASADNIENIE
Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Laski we wrześniu 2009 roku uchwaliło wniosek
o potrzebie wprowadzenia zmian stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk,
polegających na stworzeniu odrębnego obwodu głosowania w miejscowości Laski, a de facto
było odpowiedzią na pismo Burmistrza skierowane do sołtysów, a nie wnioskiem
wszczynającym sprawę w rozumieniu Kpa.
Wnioski zgłaszane przez sołectwa potrzebne były do sporządzenia projektu budżetu,
a informacja zwrotna kierowana do sołtysów mówiła o tym, które z nich zostały przyjęte do
realizacji. Taki obieg sprawy wynika z dobrze pojętych zasad współpracy, a nie z przepisów
proceduralnych.
Wniosek z Lasek został przesłany do Burmistrza Czerwieńska, który pismem
nr SK.0717-18/09 z dnia 17.11.2009 r. udzielił sołtysowi wsi Laski odpowiedzi informując
w nim, że zaproponuje Radzie Miejskiej utworzenie obwodu głosowania w Laskach.
Rada Miejska na sesji w dniu 24.02.2010 r. uchwałą nr XXX/263/10 utworzyła nowy
obwód głosowania w miejscowości Laski.
Sołtys wsi Laski nie przekazał do wiadomości mieszkańców informacji o udzielonej
mu odpowiedzi i zamiarze utworzenia obwodu głosowania, a złożył do Rady Miejskiej skargę
na Burmistrza Czerwieńska.
Mając na uwadze powyższe fakty Rada Miejska odrzuciła skargę uznając ją za
bezzasadną.

