
UCHWAŁA NR XXIII/248/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 27 kwietnia 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. 
2016.446), 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 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie podjętych przez Burmistrza 
Drezdenka działań zmierzających do wyegzekwowania opuszczenia pomieszczeń gospodarczych, 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 29.06.2015r. do Urzędu Miejskiego w Drezdenku wpłynęła skarga dotycząca podjętych
przez Burmistrza Drezdenka działań zmierzających do opuszczenia zajmowanych pomieszczeń
gospodarczych (blaszany garaż i drewniana szopa) zlokalizowanych przy ulicy Krakowskiej 10 w
Drezdenku.
Skarżący zarzucił Burmistrzowi stronniczość w podejmowaniu decyzji z naruszeniem interesu
skarżącego.
W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna ustaliła następujący stan faktyczny. Burmistrz
Drezdenka pismem z dnia 29.05.2015r. wezwał właściciela garażu znajdującego się na posesji przy
ulicy Krakowskiej 10 do jego usunięcia jako nielegalnie postawionego. Swoje stanowisko Burmistrz
ponowił w dniu 25.06.2015r. W odpowiedzi dotychczasowa właścicielka garażu poinformowała o
jego zbyciu w dniu 15 maja 2015 roku na rzecz skarżącego. W następstwie tego Burmistrz
Drezdenka pismem z dnia 08.07.2015r. znak GN.7021.1.25.2015 zwrócił się do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o zbadanie legalności postawienia garażu oraz
drewnianej wiaty na działce nr 570/3. W dniu 25.08.2015r. została przeprowadzona wizja lokalna
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który w piśmie z dnia 08.10.2015r.
zawiadamia o postanowieniu rozebrania blaszanego garażu, natomiast wiata drewniana została
zalegalizowana, ponieważ przepisy dotyczące Prawa budowlanego zostały znowelizowane później
aniżeli została zbudowana wiata.
Wobec takiego obrotu sprawy, Komisja Rewizyjna uznała, iż działania Burmistrza były uprawnione i
legalne.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drezdenku rekomenduje uznanie
skargi za bezzasadną.
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