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Przewodniczący Rady Miejskiej w M osinie

w miejscu

Odpowiadając na wniosek radnej Pani Małgorzaty Twardowskiej Burmistrz Gminy Mosina stwierdza,

co następuje:

W myśl art.19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z

2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) „Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady

oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań

wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia

wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy

wiekiem.” Przytoczony przepis prawny czynności te ogranicza do organizowania pracy rady w tym

koordynowania prac komisji i działań klubów radnych, oraz do zwoływania i prowadzenia jej obrad,

w tym do decydowania o tym co będzie przedmiotem obrad, jak również do dopilnowania, w jaki

sposób uchwały rady są wykonywane. Czynności te mają charakter materialno-techniczny.

Art.229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z

2013r. poz. 267 z późn.zm.) określa kompetencje i zwierzchnictwo służbowe organów właściwych do

rozpatrzenia skargi. Czynności te traktuję się nie jako czynności nadzorcze uprawnionego organu,

lecz jako czynności podjęte w trybie skargowym. Podjęta uchwała rady gminy jest wyrazem oceny

pracy wójta, burmistrza, prezydenta.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi mowa tu o radzie gminny, w przypadku nie

załatwienia skargi w ustawowym terminie z godnie z treścią art. 36 k.p.a zawiadamia wnioskodawcę

o przyczynie zwłoki i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Nowy termin ma charakter

instrukcyjny nie dotyczy poszczególnych czynności procesowych, lecz załatwienia sprawy, a zatem

termin określony w tym trybie nie może być zmieniony przez organ, który go ustalił, nie może on

być wydłużony.

Reasumując organ rozpatrujący skargę, w stosownej uchwale, powinien ustalić termin

rozpatrzenia skargi oraz ewentualnie upoważnić Przewodniczącego Rady do powiadomienia o tym

fakcie skarżącego.
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Otrzymują:

1 .Adresat;

2.Pani Małgorzata Twa rdowska, Radna Rady Miejskiej w Mosinie;

3 .aa.


