UCHWAŁA NR XXII/228/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminy Otmuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 i art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu stanowiska zawartego w Uchwale nr 4/2021 z dnia
3 lutego 2021 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Podtrzymuje się stanowisko zawarte w Uchwale Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 21 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Agnieszki Bywalec na działanie Gminy
Otmuchów, ze względu na brak nowych okoliczności zawartych w skardze z dnia 15 grudnia 2020 r.;
uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Otmuchowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXII/228/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 25 lutego 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 15 grudnia 2020 r. za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Otmuchów, do Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Otmuchowie wpłynął e-mail (L. Dz. 18430/20), w którym skarżąca podające Jej zdaniem
nowe okoliczności skargi rozpatrzonej negatywnie przez Radę Miejską w Otmuchowie na sesji w dniu
21 października 2020 r. (Uchwała Nr XIX/200/2020).
Na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2021 roku, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie wyjaśnień
pracowników merytorycznych i przedłożonych dokumentów, nie dopatrzyła się nowych okoliczności,
o których mowa w art. 239 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego, dlatego podtrzymanie swojego
stanowiska zawartego w Uchwale Nr XIX/200/2020, Rada Miejska w Otmuchowie uznaje za zasadne.
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