UCHWAŁA NR XLVI/321/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łochowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Miejska w Łochowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Państwa A. i M. G. na Burmistrza Łochowa, dotyczącej niezadowolenia ze
sposobu rozpatrzenia wniosku w sprawie wybudowania oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Podleśnej
w miejscowości Kamionna, Rada Miejska w Łochowie uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną z przyczyn
wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łochowie, który poinformuje
wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie
Sławomir Piotr Ryszawa
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/321/2021 Rady Miejskiej w Łochowie
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Łochowa
W dniu 22 listopada 2021 r. do Rady Miejskiej w Łochowie wpłynęło pismo (wniosek) Państwa A
i M G., w sprawie wybudowania oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Podleśnej w Kamionnie. Wcześniej
ci sami mieszkańcy zwrócili się z takim samym merytorycznie wnioskiem do Burmistrza Łochowa, który
pismem o sygnaturze B.1510.05.2021 z dnia 28 października 2021 r. pozytywnie uwzględnił złożony
wniosek. Jednocześnie Burmistrz Łochowa poinformował wnioskodawców, że nie posiada projektu
oświetlenia drogi do wymienionych w piśmie działek a priorytetem z uwagi na ograniczone środki
finansowe będzie budowa oświetlenia w oparciu o już wykonane projekty, które są aktualne przez
3 lata. Ponadto wskazał, że w przypadku zlecania projektów oświetlenia w kolejnych latach wniosek
Państwa G zostanie wzięty pod uwagę.
Jak wynika z treści art. 222 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
Zgodnie więc z obowiązującymi przepisami Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie potraktował
złożony wniosek jako skargę z uwagi na niezadowolenie wnioskodawcy ze sposobu załatwienia
wniosku przez Burmistrza Łochowa i nadał skardze bieg poprzez przekazanie jej pod obrady Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej „Komisją”.
Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie Burmistrz
Łochowa udzielił pozytywnej i uzasadnionej odpowiedzi na złożony przez Państwa G. wniosek, którą
Komisja w pełni podziela. Niezadowolenie Skarżących ze sposobu załatwienia wniosku stanowi więc
subiektywną ocenę działań Burmistrza Łochowa, który w zależności od możliwości finansowych planuje
i realizuje inwestycje na terenie Gminy Łochów. Nie sposób wobec tego uznać złożonej skargi za
zasadną.
W związku z powyższym Rada Miejska w Łochowie po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi i zapoznaniu
się ze stanowiskiem Komisji uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną.
Jednocześnie wskazać należy, że w dniu 21 grudnia 2021 r., do Skarżących została wysłana informacja,
że złożona skarga rozpatrzona zostanie przez Radę Miejską w Łochowie na najbliższej sesji zwyczajnej.
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