UCHWAŁA NR XII/790019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 13 czerwca 2019

r.

w sprawie przekazania skargi właściwemu urganuwi
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt

15

ustawy

22019 r., poz. 506) ian. 231 ustawy zdnia

zdnia Bmarea 1990 r. osamorzadzie gminnym (tj. Dz.

14

U.

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.

Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku zg 60 ust 2 uchwały nr 11/2/2018 Rady
Miejskiej Będzina zdnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Stamtu Miasta Będzina (Dz. Urz. Woj. Śląsk.
z 2018 r., poz. 7729 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

51. 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków iPetycji z dnia 12 czerwca 2019 r.,
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Rada Miejska Będzina uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia
skargi z dnia 29 maja 2019 r.
2„Skargę, októrej mowa wust.
właściwemu do jej rozpatrzenia.

1,

5 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem

przekazuje

się Prezydentowi

Miasta Będzina, jako organowi

podjęcia

Przewodni cząc
Miejskiej /Będzin
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Załącznik do uchwały Nr Xll/79/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia

13

czerwca 2019 r.

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 maja 2019 r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu analizy skargi
posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. wnioskuje do Rady Miejskiej Będzina o:

zdnia 29 maja 2019

r.

na

1)niepodejmowanie uchwaly wsprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Referatu Strategii iInZynierii
Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie.
2) przekazanie skargi według właściwości Prezydentowi Miasta Będzina do rozpatrzenia.

Uzasadnienie:
W dniu 31 maja 2019 r. do Komisji Skarg Wniosków iPetycji Rady Miejskiej Będzina wpłynęła skarga
z dnia 29 maja 2019 r. na Kierownika Referatu Strategii i inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie
w przedmiocie wezwania przez organ zdnia 23 kwietnia 2019 roku odostarczenie oświadczeń wszystkich
stron postepowania wyrażających zgode na zmianę wydanej decyzji o Warunkach zabudowy w postepowaniu

administracyjnym dotyczącym zmiany decyzji nr 54/2016 z dnia 18 listopada 2016

r.

Komisja Skarg, Wniosków iPetycji na swoim posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. po przeprowadzeniu
analizy ustaliła, ze skarga pozostaje poza właściwością Rady Miejskiej Będzina, bowiem nie dotyczy ani
Prezydenta Miasta ani miejskiej jednostki organizacyjnej. lecz pracownika Urzędu Miejskiego, W związku
ztym Komisja uznała za zasadne rekomendowanie Radzie Miejskiej skierowania skargi do rozpatrzenia przez
Prezydenta Miasta Będzina, gdyż to on jest organem właściwym do rozpatrzenia skarg na pracowników Urzędu
Miejskiego.
Kodeksu postępowania administracyjnego „jeżeli organ, który otrzymal skargę,
Zgodnie z art. 231
nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niz w terminie siedmiu
dni, przekazac ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie otym skarżącego, albo wskazać mu
właściwy organ". Zaś zgodnie z 6 60 ust. 2 Statutu Miasta Będzina "Jezeli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
uzna, ze Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez mieszkańców, Rada
niezwlocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia
odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji". Rada Miejskiej Będzina jest właściwa do
kwalifikacji skargi i przekazania jej organowi właściwemu do rozpatrzenia. Reasumujac. Komisja Skarg.
Wniosków i Petycji wnioskujejak w sentencji.
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