
Projekt nr

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 223 ~ 1 w związku art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1133) Rada Miejska
w Giżycku uchwala, co następuje:

~ 1. Uznaje się skargę z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu do Biura Rady Miejskiej
06.05 .2019 r.) za niezasadną.

UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Giżycku 06.05.2019 r. wpłynęła skarga na działalność
Burmistrza, w związku z wydaniem decyzji na zmianę użytkowania nowo wybudowanego
garażu na warsztat samochodowy przy ul. Słowiańskiej, wbrew ustaleniom w opracowanym
studium zagospodarowania tego terenu oraz braku aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego, bez zgody sąsiadów i braku uzgodnień ze Strażą Pożarną.

Skarga rozpatrywana była przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, która
10.06.2019 r. podjęła opinię o rekomendowaniu Radzie Miejskiej w Giżycku przekazanie
przedmiotowej skargi Komisji Rewizyjnej, w celu skontrolowania procesu wydania decyzji.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Giżycku na podstawie Uchwały
nr X11173/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną, na posiedzeniu w dniu 22.08.2019 r.
przeprowadziła kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości procesu wydania decyzji na
zmianę użytkowania nowo wybudowanego garażu na warsztat samochodowy przy
ul. Słowiańskiej.

Po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych do wglądu komisji w powyższej
sprawie, wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Miasta, zapoznaniu się z opinią prawną,
Komisja Rewizyjna uznała, że organ przeprowadził wymaganą przepisami prawa analizę
urbanistyczną, zweryfikował spełnienie przesłanek i nie dopatrzył się podstaw do odmowy
wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji oraz, że działania
organu były zgodne z obowiązującymi procedurami.

Odnosząc się do meritum sprawy tj. treści skargi z dnia 30.04.2019 r. Rada Miejska
uwzględniając stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz wyjaśnienia Burmistrza Miasta Giżycka,
uznaje skargę za bezzasadną.

~ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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