
PROJEKT
Uchwała nr

Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia

w sprawie skargi na radnego.

Na podstawie art. 18.ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 20-19 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) uchwała się,
co następuje:

~ 1. Pozostawia się skargę z dnia 14 października 2019 r. na radnego bez rozpatrzenia.

UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Giżycku 14.10.2019 r. wpłynęła skarga na radnego Mirosława
Lubasa, który zdaniem skarżącego, w dniu 22.08.20 19 r. zachowywał się w stosunku do niego
w sposób niegodny radnego.

Obowiązujące przepisy nie przewidują sankcji za nienależyte wypełnianie obowiązków
przez radnego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ustawy o samorządzie gminnym, każdy radny
obowiązany jest: kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, utrzymywać stałą więź
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłoszone przez
mieszkańców gminy postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia oraz brać
udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których
został wybrany lub desygnowany. W przypadku, gdy radny nie pracuje w komisji lub instytucji
samorządowej, do której został wybrany, konsekwencją może być odwołanie go ze składu tej
komisji, czy z funkcji przedstawiciela gminy w instytucji samorządowej.

Podobnie w przypadku obowiązku utrzymania stałego kontaktu z mieszkańcami, radni
często wyznaczają yżury, Po czas toryc miesz ancy mogą się zwrocic ezposre nio o nic
z każdą sprawą. Tu także nie ma jednak żadnego przymusu, ani możliwości zdyscyplinowania
radnych.

Konsekwencją opisanego braku sankcji jest także brak możliwości złożenia do Rady
Gminy skargi na radnego. Skarga taka nie będzie mogła być rozpatrzona. Uchwała dotycząca
rozpatrzenia tej skargi będzie uznana za niedopuszczalną.

~ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku
i zobowiązuje do zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia sprawy.

~ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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