
                                                   UCHWAŁA NR XXI/129 /2008
                                           RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                            z dnia  07  maja 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Książa Wlkp. . 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz z art. 229 pkt 3, art. 237 i 238
ustawy z dnia 14  czerwca  1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 ze zm.),  po rozpatrzeniu skargi Pani Marii Zegar   Rada   Miejska 
w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.  Uznaje się  za bezzasadną skargę Pani Marii Zegar, która wpłynęła do Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp. dnia 09 kwietnia 2008 roku,  na działalność Burmistrza 
Książa Wlkp. w przedmiocie nie nadania biegu odwołaniu  z dnia 16 sierpnia 2007 roku od 
decyzji p.o. Burmistrza Książ Wlkp. z dnia 17.07.2007 roku nr 7331/3/2007  o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

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

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

            /-/  Paweł Walkowiak



Uzasadnienie 
do Uchwały  Nr XXI/129 /2008 r. Rady Miejskiej  w Książu Wlkp. z dnia 7 maja 2008 roku.

Wojewoda Wielkopolski  dnia 9 kwietnia 2008 r. przekazał wg właściwości Radzie 
Miejskiej w Książu Wlkp.  skargę  z dnia 24 stycznia 2008 r.   Pani Marii Zegar zam. 
Brzóstownia 8  na pełniącego  obowiązki Burmistrza Książa Wlkp. Bronisława Lachowicza oraz 
na pracownika  Urzędu Miejskiego w  Książu Wlkp.  Stanisława Wawrzynowicza. 
Skarga dotyczyła  nie nadania biegu odwoławczego złożonemu przez Panią Marię Zegar 
odwołaniu z dnia 16 sierpnia 2007 r. od decyzji p.o. Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 17.07.2007 r. nr 7331/3/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 
            Dnia 15 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Miejskiej  przekazał , zgodnie z 
treścią art. 231 kpa. przedmiotową skargę w zakresie dotyczącym pracownika Urzędu Miejskiego 
w Książu Wlkp. do rozpatrzenia Burmistrzowi Książa Wlkp. jako kierownikowi Urzędu 
Miejskiego w Książu Wlkp i zwierzchnikowi służbowemu zatrudnionych w urzędzie 
pracowników - art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001, Nr 142 poz. 1591 ze zm).
           Z kolei skarga w zakresie dotyczącym p.o. Burmistrza Książa Wlkp. podlegała 
rozpatrzeniu zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. przez Radę Miejską w Książu Wlkp.      
           Rada Miejska w Książu Wlkp. po  rozpatrzeniu skargi uznała skargę za bezzasadną. .- art. 
233 k.p.a., z niżej podanych przyczyn.
          Dnia 17.07,.2007 r.  p.o. Burmistrza Książa Wlkp. Bronisław Lachowicz wydał decyzję  nr 
7331/3/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja 
została wydana  na wniosek Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego „AGROKOMPLEKS” w 
Brzóstowni i dotyczyła zmiany sposobu  użytkowania  stodoły  na chlewnię wraz z rozbudową o 
szopę i część socjalną  oraz budowy zbiornika na gnojówkę o pojemności V-6616 m3 na 
działkach ewidencyjnych  58, 59/3,59/5 położonych w Brzóstowni  gmina Książ Wlkp.

Od powyższej decyzji  Pani Maria Zegar wniosła odwołanie  z dnia 16.08.2007 roku do 
Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Książa Wlkp.
Odwołanie powyższe Burmistrz Książa Wlkp. pismem z dnia 31.08.2007 roku przekazał zgodnie 
z art.133 k.p.a. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu jako organu 
właściwego do jego rozpatrzenia. Kolegium odwołanie wraz z aktami sprawy otrzymało dnia 
10.09.2007 r. 
             W tym miejscu wskazania wymaga ,że dnia 17 lipca 2007 r. na sesji Rady Miejskiej w 
Książu Wlkp. ślubowanie złożył nowo wybrany Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak. 
Zgodnie z treścią art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. / objęcie obowiązków  Burmistrza następuje z chwilą złożenia 
ślubowania.
             Decyzją z dnia 26 września 2007 roku Nr SKO-GP-4000/670/2007  Samorządowe 
Kolegium Odwoławczego utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję .W uzasadnieniu w/w decyzji 
między innymi  wskazano , że zaskarżona decyzja  zawierała wszelkie warunki, jakie muszą być 
spełnione przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a nadto że skarżąca nie wykazała swojego 
interesu prawnego i wreszcie że organem właściwym  do rozpoznania odwołania jest Kolegium , 
a nie Wojewoda Wielkopolski..
Od przedmiotowej decyzji Samorządowego  Kolegium Odwoławczego Pani  Maria Zegar nie 
wniosła  skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zaskarżona decyzja  stała się zatem 
ostateczna i prawomocna.
Jak z powyższego wynika skarga Pani  Marii Zegar jest bezzasadna i za taką została  zgodnie z 
treścią art. 239 k.p.a.  uznana .
Burmistrz Książa Wlkp. nie dopuścił  się żadnych  zaniedbań i nie uchybił w żaden sposób 
obowiązkowi należytego   wykonania  zadań organu   / art. 227 kpa. / wynikających w 
omawianym zakresie z obowiązującego prawa.                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                       w Książu Wlkp

                                        /-/  Paweł Walkowiak


