UCHWAŁA NR XXXVI/261/18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1885, 2232; z 2018r. poz. 130), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z 2018r. poz. 149) oraz § 130c Statutu Gminy Michałowo,
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/217/08 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia
31 grudnia 2008 r. Nr 334 poz. 3594 z późn. zm.) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze skargą na działalność Burmistrza Michałowa oraz wysłuchaniu opinii Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie uznaje się skargę jako niezasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
mgr Irena Suprun
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Uzasadnienie
W dniu 08.03.2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku oraz Najwyższa Izba Kontroli
przesłały według właściwości skargę pani Marii Ancipiuk na działalność Burmistrza Michałowa.
Działając na podstawie § 130c Statutu Gminy Michałowo Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Michałowie pismem z dnia 13.03.2018r. przekazała do Komisji Rewizyjnej skargę w celu
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zajęcia stanowiska w sprawie oraz przygotowania Radzie
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Komisja Rewizyjna w dniu 19.03.2018r. rozpatrzyła pismo radnej Marii Ancipiuk, skierowane do
RIO, NIK i Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, a które RIO i NIK przekazało według właściwości do
Rady Miejskiej.
Komisja Rewizyjna stanęła na stanowisku, że ww. pismo nie jest skargą, lecz informacją, opinią
Radnej na temat działalności Burmistrza odnośnie budowy przedszkola i zabezpieczenia środków
finansowych na tę inwestycję.
Po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Burmistrza, Skarbnika Gminy i Kierownika Referatu
Inwestycyjno-Geodezyjnego komisja stwierdziła, iż inwestycja jest możliwa do realizacji w postaci dwóch
zadań, gdyż środki na jej wykonanie zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Michałowo na 2018r. oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2018-2028.
Zdaniem komisji Burmistrz miał prawo rozstrzygnąć przetarg, ponieważ Rada Miejska podjęła
uchwałę budżetową na 2018r. oraz WPF, zabezpieczając środki na realizację zadania w 2019r.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła, iż zarzuty przedstawione w piśmie są niezasadne.
Wobec powyższego Rada Miejska w Michałowie uznała, iż brak jest podstaw do uznania skargi za
zasadną.
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