UCHWAŁA NR VII/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Stąporkowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Rada Miejska w Stąporkowie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną w dniu 17.01.2019 roku na działalność Burmistrza
Stąporkowa w zakresie m.in. bezprawnego wypowiedzenia warunków pracy i płacy oraz
bezpodstawnym zawiadomieniem Prokuratury Rejonowej w Końskich o rzekomo
popełnionym przestępstwie niedopełnienia obowiązków i doprowadzenia gminy
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

UZASADNIENIE
W dniu 17.01.2019 roku do Rady Miejskiej w Stąporkowie wpłynęła skarga
na działalność
Burmistrza Stąporkowa.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stąporkowie zapoznała się ze skargą
i załączonymi dokumentami na posiedzeniu w dniu 29.01.2019 a następnie zwróciła się
do Burmistrza Stąporkowie o ustosunkowanie się na piśmie do dnia 10.02.2019 r.
do podniesionych zarzutów.
Analiza zgromadzonych informacji pozwoliła komisji na sformułowanie poniższych
wniosków:
Zarządzenie nr 0050.57.2016 Burmistrza Stąporkowa z dnia 21.04.2016 w sprawie odwołania
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Stąporkowie w zakresie bezprawnego działania
Burmistrza było przedmiotem skargi
rozpoznanej przez Radę Miejską
w Stąporkowie uchwałą XVII/120/2016 z dnia 21.04.2016, którą to skargę uznano
za bezzasadną.
zgodnie z pouczeniem skorzystała z możliwości odwołania się
od Zarządzenia nr 0050.57.2016 Burmistrza Stąporkowa do Sądu Rejonowego w Kielcach
i do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W/w sądy zgodnie ze swoimi kompetencjami
wydały prawomocne rozstrzygnięcia. Komisja skarg, wniosków i petycji oraz Rada Miejska
w Stąporkowie nie posiada uprawnień do działania w zakresie w jakim orzekały w/w sądy.
Zastępca Burmistrza złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Końskich
o uzasadnionym podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez
, na skutek
czego prokuratura po przeprowadzonym postepowaniu skierowała akt oskarżenia do Sądu
Rejonowego
w
Końskich.
Sąd
Rejonowy
w
Końskich
wydał
wyrok,
w którym w części zarzutów oskarżoną uniewinnił a w części postępowanie karne umorzył
ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu.
W/w zawiadomienie zostało złożone zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego,
z którego wynika obowiązek instytucji państwowych i samorządowych, które jeśli w związku
ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są
obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
Gmina Stąporków i Publiczne Przedszkole w Stąporkowie w sprawach sądowych były
reprezentowane przez pełnomocnika, który posiada zawartą umowę na stałą obsługę prawną
z określonym wynagrodzeniem ryczałtowym niezależnym od ilości prowadzonych spraw
i
wykonanych
czynności
w
związku
z
powyższym
twierdzenie
w skardze, że Gmina Stąporków i Publiczne Przedszkole w Stąporkowie z związku
z prowadzonymi sprawami poniosły dodatkowe koszty zastępstwa procesowego jest
gołosłowne i nie znajduje potwierdzenia w ustaleniach komisji.
Ponadto
wskazała w skardze ogólnikowe zarzuty
szeregu zaniedbań
ze strony Urzędu Miejskiego, prywatnej wojny prowadzonej ze skarżącą przez Burmistrza
Stąporkowa, postawieniu skarżącej w negatywnym świetle w opinii publicznej, które
stanowią jedynie subiektywną ocenę skarżącej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stąporkowie po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego wnioskuje o uznanie skargi z dnia 17.01.2019 roku
na
działalność Burmistrza Stąporkowa za bezzasadną.

