
Uchwała Nr XIV – 95 / 08
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 25 stycznia 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krystiana Dolipskiego na Burmistrza Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2001r  Dz. U. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 171, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128) )
 w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze 
zm.),  po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Skarga na działalność Burmistrza Gminy Baborów  złożona przez Pana Krystiana 
Dolipskiego dotycząca niewypełnienia obowiązków wynikających ze statutów 
Osiedli miasta Baborów w zakresie zwoływania zebrań mieszkańców w celu 
dokonania wyboru Zarządu Osiedla, zostaje uznana za bezzasadną z przyczyn 
przedstawionych w  uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, 
zobowiązując go do przekazania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do Uchwały Nr XIV- 95/08

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 25 stycznia 2008 roku

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie skargi Pana Krystiana Dolipskiego

na Burmistrza Gminy Baborów

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 20 grudnia 2007 roku 
i 11 styczni a 2008 roku zapoznała się ze skargą Pana Krystiana Dolipskiego 
z dnia 22 listopada 2007 roku dotyczącą niewypełnienia obowiązków 
wynikających ze statutów Osiedli miasta Baborów w zakresie zwoływania zebrań 
mieszkańców w celu dokonania wyboru Zarządu Osiedla.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą oraz ze statutami osiedli 
„Północ” i „Południe” wnioskuje uznać skargę za bezzasadną, ponieważ 
w rozdziale IV § 21 statutu osiedli określono, że wybory zarządu osiedli oraz 
przewodniczącego tychże osiedli zarządza Rada Miejska w terminie do 6 
miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Miejskiej, a nie Burmistrz.

Brak w/w zarządzenia o wyborach utrudnia Burmistrzowi zwołanie 
zebrania wyborczego z podaniem terminu o czym mówi § 22 pkt. 2  statutu 
osiedli.
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