Projekt
z dnia 21 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVI/.../18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Miejska w Augustowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Barbary Stasieło, ul. Wybickiego 58, 16-300 Augustów
z 21 grudnia 2017 r. na działalność Burmistrza Miasta Augustowa.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie do powiadomienia skarżącej
o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie
Filip Jerzy Chodkiewicz
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UZASADNIENIE
Do Rady Miejskiej w Augustowie wpłynęła skarga Pani Barbary Stasieło z 21 grudnia 2017 r.
na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. Rada Miejska skargę przekazała Komisji Rewizyjnej, która
rozpatrywała ją na posiedzeniach 10 i 19 stycznia 2018 r., o których to posiedzeniach powiadamiano Panią
Barbarę Stasieło, informując także o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy. Rada Miejska na sesji
21 lutego 2018 r. przedłożony projekt uchwały zdjęła z porządku i skierowała skargę do ponownego
rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej 12 i 19 marca 2018 r.
Komisja po szczegółowym rozpatrzeniu sprawy uznała skargę za bezzasadną. Rada Miejska 28 grudnia
2017 r. podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r., w którym zabezpieczyła środki
na modernizację Żłobka Nr 1. Komisja zwróciła uwagę, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie
zmiana w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 polegająca na usunięciu
wymogu posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci,
co powoduje możliwość zorganizowania w Żłobku Nr 1 dodatkowych miejsc. W tej sytuacji nie stwarza to
potrzeby powierzenia zadania opieki nad dziećmi do lat 3 podmiotom niepublicznym. Jeżeli z dniem
1 września 2018 r. nowopowstałe miejsca nie zabezpieczą potrzeb, to Rada Miejska będzie mogła podjąć
uchwałę powierzającą zadanie opieki nad dziećmi do lat 3 podmiotom niepublicznym.
Po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, za uznaniem skargi za
zasadną głosował 1 członek Komisji, przeciw 2, a 1 radny wstrzymał się od głosu.
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