
UCHWAŁA NR XXI/215/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Burmistrza Drezdenka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2015.1515 ze zm.), art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U.2016.23), uchwala się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą Pana Ryszarda Szmanii dotyczącą działania Burmistrza Drezdenka w 
przedmiocie zimowego utrzymania drogi dojazdowej do posesji, Rada Miejska w Drezdenku uznaje skargę za 
bezzasadną z przycznyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2016r. do Urzędu Miejskiego w Drezdenku wpłynęła skarga Pana Ryszarda Szmanii

dotycząca działania Burmistrza Drezdenka w przedmiocie zimowego utrzymania drogi dojazdowej

do posesji. Burmistrz Drezdenka, na podstawie art. 231 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23) skierował przedmiotową skargę do rozpatrzenia

Radzie Miejskiej w Drezdenku.

Burmistrz Drezdenka pismem RD.7226.4.2016 z dnia 23 stycznia br. wyjaśnił, że omawiana w

skardze droga wewnętrzna (ul. Niepodległości do posesji nr 32 - działka nr 158 obręb Drezdenko)

nie jest ujęta w Zarządzeniu Brmistrza nr 1 z dnia 3 stycznia 2013r., w którym ustalone zostały

standardy utrzymania i wykazy dróg publicznych objęte zimowym utrzymaniem. Drogi nie ujęte w

w/w Zarządzeniu w okresie zimowym utrzymywane są w przypadku wystąpienia dużych opadów

śniegu lub gołoledzi w miarę możliwości finansowych Gminy. Mimo, że omawiana w skardze droga

nie jest ujęta w Zarządzeniu nr 1 Burmistrza Drezdenka z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie

utrzymania standardów zimowego utrzymania dróg gminnych, pracownicy Urzędu Miejskiego

Drezdenku zareagowali na telefoniczną interwencję mieszkańca i w dniu 14 stycznia br. droga

została posypana przez służby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Drezdenku. Wszelkie informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy

Drezdenko w sezonie 2015/2016 dostępne są dla mieszkańców na stronie internetowej Urzędu

Miejskiego w Drezdenku.

W związku z powyższym Rada Miejska w Drezdenku uznała skargę za bezzasadną.
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