Uchwała Nr XXV/246/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 84 ust. 3 Statutu
Miasta Nowego Sącza (tekst jednolity: Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 409
poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011 r.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta
Nowego Sącza uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Nowego Sącza złożonej przez
Panią Elżbietę Bęben i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
zarzutów postawionych w skardze, Rada Miasta Nowego Sącza postanawia skargę uznać za
zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/246/2012
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 27 marca 2012 r.

Uzasadnienie
W dniu 30.09.2011 r., Pani E. Bęben złożyła wniosek do Prezydenta Miasta
Nowego Sącza cyt. „o przedstawienie podstawy prawnej wydanej decyzji przez Prezydenta
Miasta Nowego Sącza a decyzji zezwalającej na przeprowadzanie robót budowlanych
mających na celu wykonanie parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej; obok placu
zabaw dla dzieci”.
Odpowiedź na w/w wniosek nie została udzielona Pani Elżbiecie Bęben.
W dniu 06.12.2011 r., Pani E. Bęben wniosła skargę do Rady Miasta na cyt. „zaniechanie
czynności i obowiązków Urzędowych wynikających z pełnionej funkcji - Prezydenta Miasta
Nowego Sącza”.
Przedmiotowa skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej RM, która na posiedzeniu
w dniu 12.12.2011 r., w obecności zainteresowanej oraz pracowników merytorycznie
odpowiedzialnych za sprawę wyjaśniła sporne kwestie. Stanowisko Komisji Rewizyjnej
zawierające wyjaśnienia przekazane zostało do Przewodniczącego RM, który pismem z dnia
20.12.2011 r., znak: BRM.0005.97.2011 udzielił odpowiedzi stronie.
W kolejnym piśmie z dnia 28.12.2011 r., zatytułowanym „zażalenie” Pani E. Bęben wyraziła
swoje niezadowolenie z otrzymanych wyjaśnień. W wyniku złożonego pisma Komisja
Rewizyjna odbyła ponowne posiedzenie w dniu 10.01.2012 r.
Podczas posiedzeń, Komisja Rewizyjna ustaliła, w obecności zainteresowanej, iż na chwilę
obecną nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowę parkingu na przedmiotowym terenie
przy ul. Starowiejskiej ani żaden podmiot nie wystąpił z wnioskiem w powyższej sprawie
o czym również poinformowano zainteresowaną pisemnie.
W dniu 30.01.2012 r., Pani Elżbieta Bęben złożyła do Wojewody Małopolskiego
skargę na cyt. „całkowity brak działania Urzędów Miasta Nowego Sącza; zasadniczo Rady
Miasta w związku z Wydziałem Ochrony Środowiska, dot. wniosku z dnia 30.09.2011 r.”.
Wojewoda Małopolski uznał skargę za zasadną, gdyż jak stwierdził cyt. „rozstrzygnięcie
powinno przybrać formę uchwały posiadającej uzasadnienie faktyczne i prawne” i przekazał
w dniu 15 lutego 2012 r., (data wpływu do UMNS 20.02.2012 r.) do Rady Miasta celem
nadania biegu pismom datowanym na dzień 6 grudnia 2011 r. oraz 28 grudnia 2011 r.
Mając na uwadze powyższe uznano, że bezczynność organu występuje, gdy
w prawnie ustalonym terminie nie podjął on żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie
prowadził postępowanie, ale mimo istnienia ustawowego obowiązku nie zakończył go
wydaniem w terminie rozstrzygnięcia.
Komisja Rewizyjna po dokonaniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego w/w
pism uznała, iż w związku z nieudzieleniem odpowiedzi Pani Elżbiecie Bęben na wniosek
z dnia 30.09.2011 r., uznaje się skargę za zasadną w tym zakresie i zobowiązuje się
Prezydenta Miasta Nowego Sącza do niezwłocznego udzielenia stronie odpowiedzi oraz
zdyscyplinowania podległych mu służb do terminowego załatwiania spraw.

