
- Projekt  -

Uchwała Nr  33.313.2018

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia    20 lutego 2018 roku 

w sprawie  rozpatrzenia skargi na niegospodarność 
ze strony Burmistrza

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875; ze zmianami) w związku
z art. 229 pkt 3, art. 237 § 4 w związku z art. 36  § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257;
ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach  uchwala:

§  1.  Uznać  skargę  Pana  Bogdana  Olejnika  na  niegospodarność  ze  strony
Burmistrza za nie uzasadnioną. 

§ 2.  Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego  o
sposobie załatwienia skargi.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sporządziła
Zdzisława Majorek



Uzasadnienie 

Rada Miejska po wypracowanym stanowisku przez Komisję Rewizyjną,
która po uzyskaniu wyjaśnień i przeanalizowaniu całości sprawy ustaliła że:  

Przedmiotem skargi  jest niegospodarność Burmistrza Krzepic w zakresie
wydawania  środków  publicznych  przeznaczanych  na  wynagrodzenia
określonych  pracowników Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Podczas  swoich  prac  Komisja  Rewizyjna  w  sposób  szczegółowy
zapoznała  się  z  przedłożoną  skargą  i  wysłuchała  wyjaśnień  skarżącego,
sekretarza gminy i wiceburmistrza. 

Komisja rewizyjna  dokonała następujących poniższych ustaleń:

Zgodnie z art. 33  ust. 1 z ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca
1990 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j ze zmianami.) wójt (burmistrz) wykonuje
zadania przy pomocy urzędu gminy.  Zgodnie z dalszą częścią art. 33 tej ustawy
za organizację i  zasady funkcjonowanie urzędu odpowiada  burmistrz,  który
jest jednocześnie  kierownikiem urzędu. Kształtując strukturę urzędu określoną
w regulaminie organizacyjnym urzędu kieruje się koniecznością realizacji zadań
ustawowych  oraz  potrzeb  w  zakresie  prawidłowego  funkcjonowania  urzędu.

Obecną  strukturę  urzędu  określa  regulamin  organizacyjny  Urzędu
Miejskiego  w  Krzepicach  wprowadzony   Zarządzeniem  Nr  0151/323/06
Burmistrza Krzepic z dnia 5 maja 2006 roku  ze zmianami.                            

Burmistrz realizując uchwałę budżetową nie przekracza ustalonych w niej
limitów  wydatków   w  tym  również  ustalonego  limitu  wydatków  na
administrację.                                                                                                   

Struktura i wielkość zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Krzepicach jest
podobna  do  urzędów  obsługujących  gminy  podobnej  wielkości,  a  koszty
administracji w przeliczeniu na jednego mieszkańca są jednymi z niższych w
Kraju  (dane  z  2014  r.)   Mając  powyższe  na  uwadze  komisja  rewizyjna  nie
stwierdziła nieprawidłowości oraz uchybień w sprawie działalności Burmistrza
Krzepic, stąd też  komisja  zwraca się  o uznanie skargi jako nie uzasadnioną.

Mając na względzie  przedstawione  fakty Rada Miejska w Krzepicach
postanowiła uznać skargę na niegospodarność  ze strony   Burmistrza  Krzepic
za nie uzasadnioną.


