
UCHWAŁA NR  IV/......./2015 

RADY MIEJSKIEJ  W DROBINIE 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(jt. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu 

skargi Pani X z dnia 29 października 2014 r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Drobin 

30.10.2014 r.) na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, po uwzględnieniu stanowiska 

Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Rada Miejska w Drobinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Drobinie uznaje skargę Pani X za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drobinie, 

zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz 

z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                              w Drobinie 

 

                Marcin Fronczak 

  



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr IV/....../2015 Rady Miejskiej w Drobinie 

                  w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 

 

 

W dniu 30 października 2014 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie wpłynęła 

skarga Pani X na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. W skardze skarżąca zarzuca 

Burmistrzowi lekceważące zachowanie się w stosunku do jej osoby jak również odmowę 

wymiany okien w jej mieszkaniu. 

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i 

Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie przeanalizowała zarzuty zawarte w skardze, 

sprawdziła wszystkie procedury związane z wykonywaniem remontów w lokalach 

komunalnych oraz przeanalizowała możliwości finansowe miasta i gminy Drobin i uznała 

skargę za bezzasadną. 

 W związku z powyższym Komisja ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki 

Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie jednogłośnie podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie 

bezzasadności skargi. 

 

 


