Uchwała Nr 248/V/2009
Rady Miasta Józefowa
z dnia 24 września 2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Hanny Głowackiej
na działalność Burmistrza Miasta Józefowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229
pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071
z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa, złożonej przez panią
Hannę Głowacką za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w dniu 20 sierpnia 2009 roku i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznaje
skargę za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta, zobowiązując go do
przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dn. 11.09.2009 r. zapoznała się ze skargą pani Hanny
Głowackiej na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza Miasta Józefowa.
Komisja po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi sprawy:
1. skargą pani Hanny Głowackiej.
2. wyjaśnieniami Burmistrza Miasta
ustaliła:
Pani Hanna Głowacka złożyła swą skargę na nienależyte wykonanie zadań przez Burmistrza
Miasta Józefowa w Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w dn.
10.08.2009r. Skarga dotyczy zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez sąsiadów pani
Hanny Głowackiej poprzez spalanie odpadów gospodarczych w kominku. W dniu
03.09.2009r. została przeprowadzona przez Urząd Miasta Józefowa ponowna kontrola
sprawdzająca u sąsiadów pani Hanny Głowackiej. W wyniku przeprowadzonych czynności
kontrolnych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi.
Komisja Rewizyjna na podstawie posiadanych materiałów i uzyskanych wyjaśnień w
przedmiotowej sprawie postanowiła uznać skargę pani Hanny Głowackiej na
działalność Burmistrz za niezasadną.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

