UCHWAŁA NR XXII/223/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 7 kwietnia 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 mieszkańca pana M. C. z dnia 18 lutego 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 XXII/223/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
W dniu 18 lutego 2020 r. mieszkaniec Mikołowa pan M. C. złożył skargę na Burmistrza
Mikołowa zarzucając mu naruszenie zapisów ustawy o petycjach, w kontekście złożonej
do Burmistrza Mikołowa w dniu 19 lipca 2018 r. petycji grupy mieszkańców w przedmiocie
żądania odstąpienia od "Budowy lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie
przy ul. Żwirki i Wigury 65" oraz zdecydowanego wyciszania produkcji uciążliwej pogarszającej
standard życia dla sąsiadującej zabudowy jednorodzinnej. Swoje zarzuty skarżący argumentuje
tym, iż petycja mieszkańców nie została umieszczona na stronie internetowej biuletynu informacji
publicznej.
Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, iż przedmiotowa petycja,
na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
została przesłana w dniu 23 lipca 2018 r. do Starosty Mikołowskiego jako organu właściwego
w sprawie, o czym wnoszący petycję zostali pisemnie zawiadomieni za pośrednictwem ich
reprezentanta pana M. C.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) odwzorowanie cyfrowe
(skan) petycji zamieszcza się niezwłocznie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego
petycję lub urzędu go obsługującego. Burmistrz Mikołowa - adresat petycji, jako organ
niewłaściwy do jej rozpatrzenia, nie był podmiotem rozpatrującym petycję. Obowiązek publikacji
petycji spoczywał na organie właściwym do jej rozpatrzenia.
Mając na względzie przytoczone argumenty oraz stanowisko Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków
i Petycji, która po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz prawnego, uznała skargę
za bezzasadną, przyjąć należy jak w sentencji uchwały.
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