
Uchwała Nr XVII/170/07
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Jendraszka złożonej 
na Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala :

§ 1

Uznać skargę Pana Henryka Jendraszka  na  Burmistrza Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, 
za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązać  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  do  udzielenia  skarżącemu  odpowiedzi  w  oparciu 
o przedmiotową uchwałę oraz przesłania treści uchwały Wojewodzie Śląskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

            

UZASADNIENIE 

Komisja Prawa Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 
2007 r. uznała, iż podtrzymuje swoje stanowisko będące uzasadnieniem do Uchwały Nr XV/148/07 
z dnia 26.10.2007 r. dotyczące rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta, ponieważ w kolejnej 
skardze  z  dnia  16.11.2007  r.,  która  została  skierowana  do  rozpatrzenia  Radzie  Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach pismem Wojewody Śląskiego z dnia  28.11.2007 r., nie zostały, zdaniem 
Komisji,  podniesione  nowe  zarzuty  będące  przesłanką  do  ponownego  rozpatrzenia  skargi   Pana 
Henryka Jendraszka. 
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