
UCHWAŁA NR LII/409/2014 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, zmiany: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku żart. 229 pkt 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267, zmiana z 2014 r. poz. 183) 
Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic złożonej przez panią A B
prezes Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców i stanowiska Komisji Rewizyjnej 
względem tej skargi, Rada Miejska w Zdzieszowicach uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych 
w protokole Komisji Rewizyjnej z badania zasadności skargi, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go 
do przesłania skarżącej niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY 

Monika Wąsik-Kudla
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Zdzieszowice dnia, 10.09.2014 r.
17.09.2014 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zdzieszowice 
z badania zasadności skargi wniesionej przez Panią Prezes 

Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku
Działkowców w Opolu.

Zebrane dokumenty

1. Pismo Przewodniczącej RM nr Or. 1510.3.2014 z dnia 26.08.2014.
2. Skarga Pani Prezes A B vraz z załącznikami do skargi.
3. Pismo OŚ.0012.1.2014.JBG Burmistrza Zdzieszowic z dnia 08.09.2014 r.
4. Pismo OŚ.0012.1.1.2014.JBG Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12.09.2014 r.
5. Pismo DOŚ-IV.7242.10.2014.AS Marszałka Województwa Opolskiego z 

dnia 15.09.2014 r.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami 
- uznaje skargę za nie uzasadnioną.

U z a s a d n i e n i e :

Pismem z dnia 12.12.2012 r. skarżący zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe 
przy pracach rozbiórkowych domu działkowca. W piśmie sygnalizuje 
stosunkowo dalekie zaawansowanie prac związanych z usunięciem płyt 
eternitowych, cytuję „aktualnie po usunięciu płyt eternitowych (prace są na 
ukończeniu)”.Zaawansowanie robót bez zastosowania procedur wynikających z 
obowiązujących przepisów powoduje brak możliwości dofinansowania poprzez 
program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice 
oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie: wykorzystania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczenia instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, 
spowodowało brak możliwości dofinansowania przez Urząd Miejski.
Komisja, w trosce o środowisko, proponuje aby odpowiednie służby dokonały 
ustaleń jak został zutylizowane zdemontowane płyty eternitowe.
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