
PROJEKT

UCHWALA Nr ......1.,...12022
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia ....... ,.2022 r,

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz, rJ .2022r., poz. 559 ze zm) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2202t r. poz,735) Rada Miejska w

Sochocinie

uchwala co nastgpuje:

$ l. Po rozpatrzeniu skargi na dzialalnoSd BurmistrzaMiastai Gminy Sochocin, Rada Miejska

w Sochocinie uznaje skargg zabezzasadnqzprzyczyn okreslonych w uzasadnieniu niniejszej

uchwaly.

$ 2. Zobowipuje sig Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Sochocinie do zawiadomienia

SkarZ4cego o sposobie rczpatrzenia skargi oruzprzesNania odpisu niniejszej uchwaly wraz

zuzasadnieniem.

$ 3. Uchwala wchodzi w lycie z dniempodjgcia.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska - Chojnacka



UZASADNTENIE
UCHWALY I\R ...1,,.12022

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINTE
z dnia ... 2022

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin

W dniu 1 lutego 2022 roku do Rady Miejskiej w Sochocinie Wojewoda Mazowiecki przekazal wedlug

wlaSciwo$ci skargg Pana Sz. K. na dzialania Burmistrza Miasta i Gminy Socl,ocin. Zgodnie z art.229

pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.

z 2021 r. poz. 735) organem wlaSciwym do rozpatrzenia skargi dotycz4cej zadan lttb

dzial,alnofici burmistrza miasta jest rada miejska. Przewodnicz4ca Rady Miejskiej w Sochocinie

przekazataskargg do Komisji Skarg, Wniosk6w i PetycjiRady Miejskiej rv Sochocinie celem zbadania

sprawy i zajEcia stanowiska.

W ramach postgpowania wyja6niaj4cego na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji w dniu

9 lutego 2022 r zaproszollo Skarz4cego, Burmistrza i pracownika urzgdu, Zaproszenia na posiedzenie

Komisji nie odebral skaril4cy ( Przesylkg zwr6cono do nadawcy, gdyl adresat pod wskazanym adresem

jest nieznany. Inforrnacj a zPoczty Polskiej S.A) Komisj a zwrocila sig do Burmistrza Miasta i Gminy

Sochocina o zlohenie pisernnych wyja(nieri w sprawie zarzut6w podniesionych w skardze.

Na podstawie zgromadzonych material6w, poczyniono nastgpuj4ce ustalenia faktyczne:

Pismem z dnia 17 lutego 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin zloLyl wyjaSnienie do treSci

skargi Pana Sz. K. z zebranego materialu wynika, 2e skarga dotyczy jednego

z pracownik6w Urzgdu Miasta i Grniny oraz jego dodatkowego zatrudnienia i wynagrodzenia

w podleglych jednostkaclr organizacyjnych Miasta iGminy Sochocin orazw PrzedsiEbiorstwie Uslug

Komunalnych sp. z o. o. w Sochocinie. Skarz4cy w przedstawionej skardze zarzvcil Burmistrzowi

,,sprzeniewierzania pienigdzy gminnych" oraz ,,podw6jne finansowanie wynagrodzenia pracownika".

W przedstawionym wyja(nieniu Burmistrz wykazat, ze pracownik otrzymat zgodg na podjgcie

dodatkor,vego zatrudnienia, a kwoty wynagrodzeniazadodatkowe zatrudnienie s4 relatywnie niskie. Za

tak niskie stawki jednostki organizacyjne oraz Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych sp. z o.o. nie

bytyby w stanie zatrudnil pracownika z kwalifikacjami na specjalistyczne stanowisko.

W zwi4zku zdzialanianri Bunnistrza Miasta i Gminy Sochocin Kornisja Skarg, Wniosk6w i Petycjinie

dopatruje sig nieprawidlowo5ci. Nie stwierdzono r6wniez naruszefi w wykonywaniu obowi4zk6w przez

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin, co powoduje, 2e nalela\o uzna6 skargE zabezzasadnq.

Informuje sig, ze zgodnie z art. 239 Kodeksu PostEpowania administracyjnego w przypadku

gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostal.a uznana za bezzasadn4 i jej bezzasadnoSi

Wkazano w odpowiedzi na skargg, a skarZqcy ponowil skargg bez wskazania nowych

okolicznoSci - organ wlaSciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzyma6 swoje poprzednie

stanowisko z odpowiedni4 adnotacjq w aktach sprawy -bez zawiadamiania skarz4cego.

Przewodniczqcy Komisji skarg, wniosk6w i petycji

-fJru*{l


