Uchwała Nr 292/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Pindara
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
Krystynę Pindara za pośrednictwem Starosty Otwockiego w dniu 7 grudnia 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.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna podczas posiedzeń w dniach 07 i 11 stycznia 2010 roku zapoznała się ze
skargą Pani Krystyny Pindara na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
Skarga skierowana była do Starostwa Powiatowego w Otwocku, które przekazało ją do
rozpatrzenia Radzie Miasta Józefowa. Dotyczyła nieprawidłowości w zawarciu umowy na
dofinansowanie usunięcia i utylizacji wyrobów azbestowych (wymiana pokrycia dachowego).
Po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją w sprawie :
1. Postanowieniem Nr 826/2009 Starosty Otwockiego;
2. Skargą Pani Krystyny Pindara;
3. Wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Józefowa;
oraz wyjaśnieniami Radcy Prawnego Urzędu Miasta, Komisja Rewizyjna ustaliła:
Samorząd gminny ma prawo zawrzeć umowę na dofinansowanie usunięcia i utylizację
wyrobów zawierających azbest z jednym ze współwłaścicieli budynku ze środków z
Funduszu Ochrony Środowiska. Dla Burmistrza istotą jest cel, czyli wymiana pokrycia
dachowego, natomiast spór współwłaścicieli dotyczący reprezentowania pozostałych
współwłaścicieli jest sprawą cywilną, a nie administracyjną. Zagadnienie to reguluje art. 199
kodeksu cywilnego i spory współwłaścicieli rozstrzyga sąd a nie Burmistrz Miasta.
Komisja Rewizyjna w oparciu o zgromadzone materiały oraz posiadaną wiedzę
postanowiła uznać skargę Pani Krystyny Pindara za niezasadną.
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