Uchwała Nr XIV/70/2011
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską Głuszycy
Na podstawie art. 18 ust. l ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się organizację przyjmowania skarg i wniosków przez Radę Miejską.
§ 2. Rada Miejska w Głuszycy rozpatruje skargi na działalność:
1) Burmistrza Głuszycy,
2) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 3. Skargi i wnioski, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwa jest Rada
Miejska przyjmowane są Biurze Obsługi Klienta.
§ 4.1. Przewodniczący Rady dokonuje wstępnej kwalifikacji skargi w zakresie
ustalenia właściwości Rady Miejskiej w sprawie i niezwłocznie nadaje skardze dalszy bieg.
2. Skarga nie podlegająca rozpatrzeniu przez Radę Miejską, przekazywana jest przez
Przewodniczącego Rady organowi właściwemu do jej rozpatrzenia nie później niż 7 dni od
daty jej złożenia.
3. Skargi na pracowników Przewodniczący Rady przekazuje do załatwienia ich
przełożonemu służbowemu.
4. Skarga, której rozpatrzenie należy do właściwości Rady Miejskiej, kierowana jest
przez Przewodniczącego Rady do:
1) właściwej ze względu na podmiot skargi Komisji - celem zbadania skargi, w terminie
wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady w sposób umożliwiający przedstawienie skargi,
wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej, na sesji wypadającej w okresie jednego miesiąca
od dnia złożenia skargi,
2) Burmistrza Głuszycy lub kierowników jednostek organizacyjnych gminy, w celu złożenia
wyjaśnień oraz dokumentów źródłowych w sprawach stanowiących przedmiot skargi,
w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, nie dłuższym niż 7 dni, od dnia
przekazania informacji o skardze.
5. Przewodniczący Rady zawiadamia składającego skargę o podjętych czynnościach.
§ 5. 1. W razie nie otrzymania wyjaśnień we wskazanym przez Przewodniczącego
Rady terminie skarga zostanie rozpatrzona na podstawie materiałów złożonych przez
skarżącego.
2. W przypadku pojawienia się istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych
lub nowych dowodów, przepisu ust. l nie stosuje się.
§ 6. 1. Komisja Rady Miejskiej rozpatrująca skargę może:
1) wystąpić do Burmistrza Głuszycy bądź do kierownika jednostki organizacyjnej gminy
o złożenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie zarzutów stanowiących przedmiot skargi oraz
udostępnienie dokumentacji źródłowej w danej sprawie. Przepis § 4 ust. 4 pkt. 2 w zakresie
dotyczącym terminu stosuje się odpowiednio,

2) wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia kompleksowej
kontroli w zakresie przedmiotu skargi przez Komisję Rewizyjną bądź inną komisję Rady
Miejskiej,
2. Komisja badająca skargę przygotowuje opinię dla Rady Miejskiej w tej sprawie
wraz z uzasadnieniem
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania prowadzonego przez właściwą
Komisję, że Rada Miejska nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi
Przewodniczący Komisji zwraca ją Przewodniczącemu Rady celem jej skierowania do
właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego skargę.
§ 7. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
§ 8. W sprawach niecierpiących zwłoki, w szczególności z uwagi na zagrożenie
interesu społecznego, w tym interesu Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej z urzędu lub na
wniosek Komisji Rewizyjnej może skierować skargę do rozpatrzenia na najbliższej sesji
Rady z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej uchwale, w takim przypadku
Przewodniczący przygotowuje projekt uchwały, o którym mowa w § 7.
§ 9. 1. Rada Miejska na sesji podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi,
w której:
1) uznaje skargę za zasadną z ewentualnym zaleceniem sposobu jej załatwienia,
2) uznaje skargę za bezzasadną, jeżeli zarzuty skargi nie znajdują potwierdzenia w toku jej
rozpatrywania.
2. Prowadzi się rejestr skarg oraz zbiór akt dotyczących ich rozpatrywania i załatwiania
przez Radę Miejską.
§ 10. Niniejszą uchwałę stosuje się do wszystkich skarg złożonych i nie
rozstrzygniętych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, do których rozpatrzenia
właściwa jest Rada Miejska.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 września 2011 r.
Uchwała w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską w Głuszycy jest
wewnętrznym uregulowaniem działania Rady ze wskazaniem kolejnych czynności
dokonywanych w celu zbadania i rozpatrzenia skargi. Uchwała ma na celu usprawnienie
procesu rozpatrywania skarg, wprowadzając m. in. terminy i czynności, których dokonać mają
Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady w celu
ustawowego tj. trzydziestodniowego terminu jej rozpatrzenia. Przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego wskazują jedynie po stronie organu kolegialnego, w tym przypadku Rady
miejskiej w Głuszycy, obowiązek rozpatrywania skarg w ustawowo wskazanym terminie oraz
przekazywania skarg niepodlegających rozpatrzeniu przez Radę Miejską, nie wskazują jednak
jak powinny wyglądać czynności wewnątrz organu kolegialnego.

