
 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 201
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post
Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Rada Miejska w Lipnie 
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania Burmistrza Miasta Lip
pana R. K. uznać skargę za bezzasadn
 
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez poinformowanie skar
załatwienia skargi i dorę
Przewodniczącej Rady. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w ż
 

UCHWAŁA NR XXXV/350/2013 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE  

z dnia 25 września 2013 roku 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 
t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (
) Rada Miejska w Lipnie  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna
ę za bezzasadną. 

2. Wykonanie uchwały poprzez poinformowanie skarżącego o sposobie 
doręczenie skarżącemu kopii uchwały powierza si

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna. 

15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o 
) oraz art. 229 pkt. 3 

powania administracyjnego (t.j. 

na, złożoną przez 

żącego o sposobie 
cemu kopii uchwały powierza się 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgłoszone przez skarżącego problemy były zgłaszane do Urzędu Miejskiego od 2010 
r. Podczas ostatniej rozmowy ze skarżącym ( w dniu 13 września br.)  poruszono temat 
dotyczący utwardzenia drogi z odprowadzeniem wody. Z uwagi na środki finansowe jakimi 
dysponuje lub dysponowało miasto na inwestycje drogowe podczas planowania budżetów na 
kolejne lata, utwardzenie to było przesuwane, z uwagi na inne zadania niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania miasta. Należy stwierdzić, iż droga ta również w 2013 r nie 
była ujęta w planach inwestycyjnych ze względu na ograniczone środki budżetowe oraz 
sytuację finansową miasta, gdzie w bieżącym roku nie wszystkie  zadania inwestycyjne  
zaplanowane na początku roku będą wykonane. W przyszłym roku po analizie 
przedmiotowego przypadku, jak również z uwagi na decyzję Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, inwestycja znajdzie się w załączniku inwestycyjnym do projektu 
budżetu na rok 2014. Podkreślić należy również to, iż w przypadku, gdy po wykonaniu 
dokumentacji projektowej okaże się, że w prosty sposób techniczny nie uda się odwodnić 
przedmiotowego odcinka drogi, inwestycja ta z uwagi na możliwość poniesienia dużych 
środków finansowych związanych z odwodnieniem oraz niezbędnymi uzgodnieniami może 
nie zostać do końca wykonana. W przedmiotowej sprawie skarżący nie wyraża zgody na 
wykonanie kolektora deszczowego poprzez jego działkę do kanalizacji deszczowej 
znajdującej się na sąsiedniej działce (G P.). 

Odnosząc się do kolejnego zarzutu dotyczącego zabezpieczenia boiska Orlik przed 
wpadaniem piłki na posesję skarżącego należy stwierdzić iż zaprojektowane zabezpieczenia 
boiska w większości przypadków sprawdzają się. Jednakże, gdy piłka zostanie uderzona z 
nieodpowiedniego kąta istnieje możliwość przedostania się piłki przez istniejące już 
zabezpieczenia. Wykonanie dodatkowego piłkochwytu - w pobliżu posesji skarżącego było z 
nim uzgadniane w roku 2011 i 2012. Z uwagi na zwiększone wydatki związane z 
wykonaniem bieżących remontów na Basenie Miejskim,  jak również na zmniejszone 
dochody MOSiRU, wykonanie piłkochwytu będzie zaplanowane do wykonania w  roku 2014. 

Trzecim zadaniem podnoszonym przez skarżącego jest uprzątnięcie dzikiego 
wysypiska śmieci. Należy stwierdzić, iż zakrzaczenia oraz śmieci wyrzucane na działkę 
Gimnazjum z sąsiadującego cmentarza parafialnego są sprzątane dwa razy w roku. Burmistrz 
miasta nie ma wpływu na zachowanie użytkowników cmentarza, którzy nie chcą w 
odpowiedni sposób uprzątnąć pozostałości z grobów do śmietnika parafialnego znajdującego 
się w miejscu do tego przeznaczonym. W zaistniałej sytuacji Burmistrz Miasta Lipna 
podejmie rozmowy z zarządcą cmentarza mające na celu rozwiązanie przedmiotowego 
problemu. W tym roku planowane jest kolejne  uprzątniecie przedmiotowego terenu. 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej skardze nie sposób 
obciążać zawinieniem Burmistrza Miasta Lipna, a skargę uznać za bezzasadną. 


