
Projekt

z dnia  3 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXXXXXX na działanie Burmistrza Mszczonowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 
1515) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013r., poz. 2671), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuję:

§ 1. 1. Skargę Pana XXXXXXX na działanie Burmistrza Mszczonowa, uznaje się za nieuzasadnioną.

2. Skarga jest nieuzasadniona z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie do przekazania
Panu XXXXXXX, niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Zgodnie z art. 239 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną 
i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 
adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1] zmiany ustawy zostały opublikowane zostały w Dz.U. 2015r. poz. 1274
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Mszczonowie w dniu 28 października 2015r., wpłynęła od Wojewody
Mazowieckiego, skarga Pana XXXXXXX na działanie Burmistrza Mszczonowa, dotycząca
niepodjęcia działań w celu likwidacji kamer zamontowanych naprzeciwko Urzędu Miejskiego.

W dniu 2 września 2015r., do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie wpłynęło podanie Pana
XXXXXXX w sprawie nakazania Pani XXXXXXX zdemontowania kamer, zamontowanych na
budynku mieszkalnym w Mszczonowie, przy ul. XXXXXXX, stanowiącym Jej własność. Pan
XXXXXXX otrzymał odpowiedź , iż Urząd „nie rozstrzyga tego typu sporów pomiędzy osobami
prywatnymi. Jest to sprawa cywilna i instytucją właściwą do rozstrzygania tego typu konfliktów
jest sąd”.

Konflikt między wnoszącym skargę Panem XXXXXXX i właścicielką budynku przy
ul. XXXXXXX w Mszczonowie, trwa od wielu lat, a zamontowane kamery mają chronić Jej
własność przed niszczeniem i dlatego wszelkie spory między właścicielką ww. nieruchomości, a
skarżącym winien rozstrzygać sąd.

Reasumując powyższe Rada Miejska w Mszczonowie uznała skargę Pana XXXXXXX, na działanie
Burmistrza Mszczonowa za nieuzasadnioną.
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