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UCHWAŁA NR VII/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 stycznia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 

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

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 229 pkt. 3 i art. 

238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co 

następuje: 

§ 1. 

Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną przez Panią Barbarę Białkowską z przyczyn 
określonych w stanowisku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 stycznia 
2011 r., które stanowi zalącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2010 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu wpłynęła 
skarga Pani Barbary Białkowskiej na działania Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w zakresie 
złożenia oświadczenia woli o wykonaniu prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego skarżącej. Powyższą skargę Przewodniczący Rady Miejskiej 
przekazał celem rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej pismem z dnia 6 grudnia 2010 r. Komisja 
Rewizyjna rozpatrywała skargę na dwóch posiedzeniach komisji w dniach 21 grudnia 2010 r. 
i 17 stycznia 2011 r. Komisja zapoznała się z dwoma niezależnymi opiniami prawnymi. Po 
rozpatrzeniu całości sprawy na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2011 r. Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Swarzędzu uznała skargę Pani Barbary Białkowskiej za bezzasadną. Za powyższym 
głosowało 4 członków komisji, przeciw 0, wstrzymało się 0 (obecnych w trakcie głosowania 
4 członków komisji). Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi, Rada Miejska 
w Swarzędzu postanowiła podjąć uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną. Za powyższym 
głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0 . (obecnych w trakcie głosowania 18 
radnych). 


