Uchwała Nr XLIV/260/09
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.

  Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego/ Dz. U z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze  zmianami : Dz.U z 2001 roku Nr 49 poz. 509, z 2002 roku Nr 113 poz. 984,     Nr 153 poz. 1271,  Nr 169 poz. 1387, z 2003 roku Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004 roku Nr 162 poz. 1692, z 2005 roku  Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, z 2008 roku Nr 229 poz. 1539 / Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi Pana ........................... na działalność Burmistrza Korfantowa uchwala :
                 
                                                            § 1

Uznaje się skargę Pana ..................... z dnia 20 sierpnia 2009 roku dotyczącą działalności Burmistrza Korfantowa jako niezasadną.
Uzasadnienie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
                       
                                                            § 2
       
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

                                                            § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



       								       Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów














								Załącznik Nr 1 do 
								Uchwały Nr XLIV/260/09
                                                                                                                  Rady Miejskiej w Korfantowie
 z dnia 28  października 2009 roku



Uzasadnienie

W dniu 20 sierpnia 2009 roku Pan ....................... złożył do Wojewody Opolskiego skargę na działalność Burmistrza Korfantowa (data wpływu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 20.08.2009r.) skarga ta zgodnie z właściwością pismem z dnia 25 sierpnia 2009 roku została przesłana do Urzędu Miejskiego w Korfantowie (data wpływu 27 sierpnia 2009r.), 
a następnie podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 23 września 2009 roku została przekazana dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Korfantowie celem zbadania zasadności.

	Komisja Rewizyjna podczas swojego posiedzenia w dniu 21 października  br. zbadała zasadność skargi Pana .......................... zamieszkałego 
w Korfantowie na działalność Burmistrza Korfantowa.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z zarzutami Skarżącego postanowiła uznać jednogłośnie skargę za niezasadną.

Rada zgadza się z zarzutem podniesionym przez skarżącego, iż mieszkańcy Korfantowa ignorują kwestie ochrony środowiska. Skutkiem tego jest nie tylko zanieczyszczone dymami powietrze ale również mnóstwo wyrastających znienacka coraz to nowych „wysypisk śmieci” w lasach, rowach przydrożnych, na polach i różnego rodzaju nieużytkach. Burmistrz i Rada Miejska dostrzegają ten problem. 
Stąd staraniem włodarzy Gminy doprowadzono do Korfantowa gaz ziemny 
z nadzieją, że będzie on wykorzystywany do celów bytowych. Gaz dostępny jest w Korfantowie już od wielu lat lecz do chwili obecnej niewiele gospodarstw domowych podłączonych jest do sieci gazowniczej. Zakład Gazowniczy jest gotowy w każdym czasie rozbudowywać sieć rozdzielczą gazu pod warunkiem zapewnienia liczby odbiorców w takiej liczbie, aby inwestycja okazała się opłacalna. Z tym jednak są duże kłopoty, ponieważ nasi mieszkańcy nie są gotowi na poniesienie wydatków związanych z przyłączeniem gazu 
i przebudową sieci w budynkach.

1.
Z zasilania paliwem gazowym korzysta wiele kotłowni obiektów gminnych jak np. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, osiedle mieszkaniowe przy ul. Parkowej, Hala Sportowa w Korfantowie, budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Korfantowie, 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, Ochotnicza Straż pożarna w Korfantowie. Na terenie gminy obiektów zasilanych paliwem „ekologicznym” jest dużo więcej.

Natomiast na decyzje mieszkańców w kwestii wyboru źródeł ogrzewania zarówno Burmistrz jak i Rada Miejska mają bardzo ograniczony wpływ. Podstawową przeszkodą w tej sprawie jest brak środków finansowych oraz bardzo wysokie koszty ogrzewania paliwami „ekologicznymi” na co władze gminy w tym Burmistrz nie mają żadnego wpływu.

	W skardze Skarżący porusza też kwestię drożności kanalizacji burzowej. Ponieważ Skarżący nie wskazuje konkretnych miejsc w których zarzuca nieprawidłowości zatem także ogólnie odnosząc się do problemu należy stwierdzić, że znaczna część dróg w Korfantowie to drogi powiatowe 
i wojewódzkie, za których stan odpowiadają służby Marszałka Województwa 
i Starosty Nyskiego.
Natomiast jeśli chodzi o roboty na drogach gminnych Burmistrz wykonuje je 
w granicach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 
Rada Miejska zdaje sobie sprawę z tego, że w oparciu o te środki nie można zaspokoić wszystkich potrzeb w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej lecz należy stwierdzić, że Burmistrz czyni wszystko co przy takim poziomie finansowania można uczynić dla utrzymania dróg gminnych i urządzeń posadowionych w tych drogach.

	Co do przestrzegania przez użytkowników dróg przepisów ruchu drogowego z żalem stwierdzamy, że nie stać nas jako Gminy na powołanie 
i utrzymywanie straży miejskiej, która z mocy ustawy posiada kompetencje do nakładania mandatów za niektóre wykroczenia drogowe. Tam gdzie nie ma straży do nakładania mandatów za wykroczenia drogowe uprawnieni są wyłącznie funkcjonariusze Policji, którzy nie podlegają Gminie.
	Poruszana sprawa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 3 Maja 
i Prudnickiej należy do właściwości Powiatu Nyskiego i wniosek taki zostanie ,jak zapewnił Burmistrz w toku wyjaśnienia skargi, przekazany Staroście Nyskiemu do załatwienia.




2.

	Wszystkie sprawy poruszane przez Skarżącego zasługują na uwagę , wymagają poprawy lecz należy stwierdzić, że w warunkach kompetencyjnych 
i finansowych w jakich działa Burmistrz, nie może on odpowiadać za to , że nie wszystko zostało w poruszanych kwestiach dokonane.
Rada Miejska po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przez Komisję Rewizyjną stwierdza, że Burmistrz dobrze wykonuje zadania w granicach kompetencji i przyznanych uchwałą Rady Miejskiej środków na wykonanie poszczególnych zadań. 
Stąd skargę należało uznać za niezasadną.





       								       Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów
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