
UCHWAŁA NR VIII/86/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) - Rada Miejska w Trzebnicy - po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej - 
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Trzebnicy, po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica, uznaje 
skargę za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/86/19
Rady Miejkiej w Trzebnicy
z dnia 27 czerwca 2019 r.

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA SKARGI

W dniu 29 marca 2019 roku Wojewoda Dolnośląski przekazał skargę na Burmistrza Gminy Trzebnica.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Trzebnicy rozpatrywała skargę na posiedzeniach w dniach:

24 kwietnia 2019 r., 07 i 14 czerwca 2019 r.

Skarżąca zarzuca Burmistrzowi brak reakcji na jej pisma dotyczące rezerwacji miejsca pod pochówek na

cmentarzu przy ul. Prusickiej 49 w Trzebnicy. Sprawa była wielokrotnie wyjaśnina począwszy od

października 2018 r. przez spółkę Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO sp.

z o.o.. Przedmiotem działalności Spółki jw. będącej 100% spółką Gminy Trzebnica, jest zaspakajanie

zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie usług publicznych w tym m.in. w zakresie cmentarzy.

otrzymała potwierdzenie na piśmie, że ma zapewnioną rezerwację miejsca jw. i nie została ona w żaden

sposób naruszona.

Ponadto przedmiotowe miejsce odpowiada wszystkim warunkom, o których mowa w Rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby

i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48 poz.284). W szczególności wyjaśniono

kwestie związane z minimalnym wymiarem grobów i grobowców, wynikającym z ww. rozporządzenia.

Ponadto szczegółowo przedstawiono i opisano jej stan faktyczny sprawy (pisma Spółki z dnia:16.11.2018r.,

03.12.2018r., 14.12.2018r.).

Co do zasady, nie ulega wątpliwości, że przedmiotem skargi, o której mowa w art.227 Kodeksu

postępowania administracyjnego, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie

zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów

skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

W niniejszym przypadku nie wystąpiła jednak żadna z powyższych przesłanek. Otrzymała bowiem

wszystkie możliwe informacje mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Przede wszystkim zaś jej

prawo do zarezerwowanego miejsca pochówku nie jest w żaden sposób zagrożone oraz nie zostało w żaden

bezprawny sposób naruszone.

Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną
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