UCHWAŁA NR LIV/355/18
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dukli
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) oraz art.229 pkt 3, art.237 art.238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późniejszymi zmianami), po rozpoznaniu skargi Leszka Kluka,
Rada Miejska w Dukli uchwala, co nastepuje.
§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Leszka Kluka z dnia 29 kwietnia 2018 r. na działalność Burmistrza Dukli
w sprawie dotyczącej przycięcia drzew zwisających nad drogą.
§ 2. Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli do zawiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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Załącznik do uchwały Nr LIV/355/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Uzasadnienie

W dniu 16 maja 2018 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Wojewoda
Podkarpacki przekazał skargę Leszka Kluka na działalność Burmistrza Dukli w kwestii
dotyczącej przycięcia drzew zwisających nad drogą gminną.
Pismem z dnia 28 maja 2018 r. Przewodniczący Rady przekazał skargę merytorycznej
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska celem rozpoznania sprawy i wyrażenia opinii.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Środowiska po zapoznaniu się ze zgromadzoną
dokumentacją dotyczącą skargi oraz po dokonaniu wizji lokalnej na miejscu sporu i
wysłuchaniu wyjaśnień skarżącego stwierdziła, że działalność Burmistrza Dukli związana z
przycięciem gałęzi drzew była zgodna z prawem i nie potwierdziła słuszności zarzutów
podniesionych w skardze. Ostatecznie ustalono, że Leszek Kluk do sezonu jesiennego
wspólnie z sołtysem i OSP w Równem przytnie zwisające gałęzie. W związku z powyższym
wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o uznanie skargi za bezzasadną.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, iż zawarte w skardze z dnia 29 kwietnia 2018 r.
zarzuty co do działalności Burmistrza Dukli są w całości bezzasadne.
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