UCHWAŁA NR XXI/196/20
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Z. O. z dnia 18 grudnia 2019 r.
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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1815), art. 229 pkt 3 oraz
art. 239 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096; z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133, poz. 2196) Rada
Miejska w Głownie uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę w części dotyczącej nieudolnego administrowania przez Burmistrza
Głowna wąskim odcinkiem ulicy Torowej w zakresie psów zagrażających bezpieczeństwu
pozostawić bez rozpoznania.
§ 2. Skargę w części dotyczącej chylących się ku upadkowi sosen uznać za
bezzasadną.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głownie,
zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej
uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o którym mowa w art. 239 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096;
z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133, poz. 2196).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującym i przepisami.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie
Grzegorz Szkup

Uzasadnienie
do uchwały nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 stycznia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Z. O. z dnia 18 grudnia 2019 r.
W dniu 20 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Głownie wpłynęła skarga Z. O. z dnia
18 grudnia 2019 r. na nieudolne administrowanie przez Burmistrza Głowna wąskim
odcinkiem ulicy Torowej. W swojej skardze Z. O. po raz kolejny podnosi sprawę psów
zagrażających, w jego ocenie, bezpieczeństwu na ulicy Torowej w Głownie. Sprawę ww.
psów skarżący podnosił uprzednio w skardze z dnia 20 sierpnia 2019 r. Został wówczas
poinformowany o możliwości założenia sprawy z powództwa cywilnego przeciwko
właścicielowi psów, a w przypadku pogryzienia, zgłosić sprawę na Policję. Uchwałą nr
XV/144/19 z dnia 4 września 2019 r., Rada Miejska w Głownie uznała skargę z dnia 20
sierpnia 2019 r. za bezzasadną. W skardze z dnia 18 grudnia 2019 roku Z. O. nie podał
nowych okoliczności w ww. sprawie, więc należy uznać, że została ponowiona skarga uznana
uprzednio za bezzasadną (zgodnie z art. 239 pkt 1 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego).
W drugiej części skargi skarżący podnosi sprawę chylących się ku upadkowi sosen tuż
przy krawędzi ulicy Torowej. Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu
08.01.2020 r., Burmistrz Głowna poinformował, że przedmiotowe drzewa rosną na terenie
nienależącym do Gminy Miasta Głowna, lecz do PKP. Urząd Miejski w Głownie wystąpił do
PKP o interwencję w tej sprawie. Niestety zaniedbane drzewa rosnące na terenach PKP są
zjawiskiem dość powszechnym nie tylko na ulicy Torowej.
Po sprawdzeniu przejazdu na ulicy Torowej Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji nie stwierdził utrudnień w przejechaniu samochodem, ani przejściu
pieszym ww. ulicą.
W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną.
Rada Miejska informuje, iż zgodnie z art. 239 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096; z 2019 r. poz. 60,
poz. 730, poz. 1133) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę
bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania
skarżącego.

