
Uchwala Nr XXI/25{ /04
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach

z dnia 8 marca 2004r.

w sprawle rozpatrzenia skargi Pana l (u'o.d.o)"] - --_9J na działalnośó Burmistrza
Czechowic-Dziedzic.

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samoządzie gminnym
( t. j. Dz. U.z2001roku Nr 142,poz.1591, zezm. ), ań.229pkl3 ustawyzdnia 147zervvca '1960r.
Kodeks postępowania admjnistracyjnego ( t.j.z 200| rnkl' ńz-.U. Nr 91i, poz. 1071 ze zrn.), pq
rozpatrzenruprzPz (qmisję Rewizyjnąskargi Pana, (u.o.d.o)* zamieszkałe9o W r,r a zl ^\*pzy ul I na działalność Burmistza Czechowic-Dźedzlc, (u':J'q'or-

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

sl

Uznac skargę za bezzasadną
integralną częścią.

Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia.

z powodów zawańych w uzasadnieniu do uchwaly, będącego jej

s2

Pzewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dopierała

*(u'o'd'o) - anonimizacja danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych



Załącznik do Uchwały Nr XXl/ 251l04
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi Pana l*łao)* - 'w dniu 1 marca 2OO4r.
oraz na podstawie udzielonych wyjaśnień przezZaslępcę Burmistrźa Stanisława CzyŻa, stwierdza co
następuje:
1. ul.Pod Polem nie stanowi drogi dojazdowej do posesji pana , (u.o.d.o)" ._ r.2' Zdaniem Komisji Rewizyjnej posesja wnoszącego powinna miec adres przypisiny do ul.Alojzego

CzyŻa.
3. Komisja stwierdza, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został określony podmiot

zamówienia łącznie z zakresem rzeczowm i ilościowym. Po przetargu okazało się, zó kwota w
p-zetargu jest wyższa od zaplanowanej w budŻecie na 2003r' na wykonanie tej ulicy.- Kwota zaplanowana - 85.000 zł

- Koszt po przetargu wyniósł 112.391,25 zł.
Zalem stwierdzenie w skardze, że budzet w tym zakresie jest niewykonany jest nieprawdziwe.
1. 'K9mi.sja 

Rewizyjna stwierdza, Że cała droga Pod Polem była własnością prywatną i wszyscy
właściciele modernizowanego odcinka drogi przekazali nieodpłatnie na zecz Gminy czechówiie-
Dziedzice grunt pod w/w ulicę ivlyrazili zgodę na roboty drogowe. W Świetle powyźszego ul.Pod

Polem w Bronowie została wykonana w całości.

Komisja Rewizyjna wnioskuje uznanie skargi eana 1u_o3oyBurmistrza Czechowic_Dziedzic za bezzasadną. \v'v'!
W związ_ku z powyższym

' na działalność

*(u.o.d.o) _ anonimizacja danych osobowych zgodnie z ustawąo ochronie danych osobowych


