UchwalaNr XLV/ .?f*)..tto
RadyMiejskiej w Sztumie
z dnia20 marca2010roku

w sprawie skargi wniesionej przez PanaJanaBodaka

Na podstawieart.229 pkt 3 ustawyz dnia 14 czerwca1960roku Kodeksu
(Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. l07I ze
postgpowaniaadministracyjnego
zmianami)
w zwiqzku z $ 27 ust. I zalqcznikanr 1 do uchwaly Nr VI/1912003Rady
Miejskiej w Sztumiez dnia 1 lutego 2003 roku w sprawieuchwaleniaStatutu
Miastai Gminy Sztum(opublikowany:Dz.Urz. Woj. Pom.z 2003roku, Nr 48,
poz.719)- RadaMiejskaw Sznrmieuchwala,co nastgpuje:

$r .
Uznac skarggwniesion4 przez PanaJanaBodaka zabezzasadnq.

$2.
Wykonanie uchwaly powierza sig PrzewodniczqcemuRady Miejskiej
Szumie.

$3.
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

ztttmie

iak

SqAPG

Uzasadnienie: Pan Jan Bodak skierowal skargg do Rzecznika Praw
Obywatelskich na dz\alalnoSdBurmistrza Miasta i Gminy Sztum.
Rzecmik Praw Obywatelskich dzialajqc na podstawie ustawy z dnia 15 lipca
1987 roku o RPO przekazal skargg zgodnie z wla6ciwo$ciq do rozpatrzenia
przez RadpMiejsk1w Sztumie.
W zwiqzlrtt z zarnttami stawianymi w skardze przez pana Jana Bodaka
Przewodniczqcy Rady Miejskiej w celu wyjaSnienia wystqpit do Prokuratury
Rejonowej w Kwidzynie oraz do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o
ustosunkowanie sig do zarztt6w stawianychprzez pana JanaBodaka w skardze.
Z pisemnie udzielonych odpowiedzi wynika, 2e zarzlttty pana Bodaka sa
bezpodstawne.
Skargg celem rozpatrzenia i przygotowania stosownego projektu uchwaty
Przewodniczqcy Rady przekazal resortowej Komisji Rady, tj. Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i BezpieczeristwaRady Miejskiej w Sztumie.
Na posiedzenieKomisji w dniu 09 marca 2010 roku do udzialu w pracach
Komisji celem rozpatrzenia skargi zaproszono- wnoszecego skargEpana Jana
Bodaka.
Sprawg zlJrzEduprzedstawil SekretarzMiasta i Gminy Antoni Downarowicz.
Obecny na posiedzeniu Komisji Pan Jan Bodak podtrrymal zarzlutystawiane w
skardze.
Po wysluchaniu stron i zapozr.tarriusiQ z dokumentacj4 w przedmiotowej
sprawie Komisja w wyniku glosowania jednoglo6nie untala, 2e skarga
wniesiona przez pana JanaBodaka j est bezzasadna.
W rwiqzku z powylszym Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeristwa Rady Miejskiej w Sztumie wnosi pod obrady sesji projekt
uchwaly w zaproponowanym brzmieniu.

