UCHWAŁA NR XXIX/276/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
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) oraz art. 227 i art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z §57c ust. 10 załącznika do uchwały nr XII/276/2015
Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 9 października
2015 r., poz. 5139 ze zm.) na wniosek Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Uznać skargę mieszkanki pani E. O. z dnia 20 lipca 2020 r. na działania Burmistrza
Mikołowa za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/276/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
W dniu 20 lipca 2020 r. do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęła skarga pani E. O. na działania
Burmistrza Mikołowa w związku z trwającą procedurą sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mikołów - dzielnicy Kamionki.
Skarżąca zarzuciła Burmistrzowi Mikołowa brak odpowiedzi na pisma kierowane do Biura
Planowania Przestrzennego w związku ze złożonym wnioskiem o przekwalifikowanie działki,
której jest właścicielką, z inwestycyjnej na budowlaną. Zwróciła się z prośbą o interwencję w tej
sprawie. Do skargi załączone zostały trzy pisma.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2020 r. uznała skargę pani E. O. za bezzasadną.
Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono, iż:
- załączony do skargi wniosek o wypis i wyrys z mpzp został złożony do Urzędu Miasta w tym
samym dniu, kiedy wpłynęła niniejsza skarga, czyli w dniu 20 lipca 2020 r., a odpowiedź zostanie
udzielona zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego po uiszczeniu przez mieszkankę
wymaganej opłaty;
- uwaga z dnia 27 lipca 2019 r. do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka wraz
z uzupełnieniem z dnia 5 sierpnia 2019 r., nie wymaga pisemnej odpowiedzi, gdyż ostateczne
stanowisko w kwestii rozstrzygnięcia uwag umieszczane jest, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w załączniku do uchwalonego planu
miejscowego. Ponadto pani E. O. wielokrotnie podczas rozmów z pracownikami była informowana
o szczegółach sprawy;
- na wniosek o zmianę zapisu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Mikołowa z dnia 11 marca 2019 r. została wystosowana odpowiedź w dniu
18 marca 2019 r. (załączona do skargi).
Wobec powyższego, zarzuty skarżącej dotyczące nieudzielenia odpowiedzi na skierowane
do Urzędu Miasta pisma należy uznać za bezpodstawne.
Mając na względzie przytoczone argumenty oraz stanowisko Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji, Rada Miejska Mikołowa postanawia jak w sentencji uchwały.
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