UCHWAŁA Nr V/47/2003
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 07 lutego 2003r.

W sprawie rozpatrzenie ponowionej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w
Chocianowie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz.1806) oraz art.229 i art.239 § 1 kpa, rada Miejska w Chocianowie po ponownym
rozpatrzeniu skargi Pani Alicji Sypołowicz na Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w
przedmiocie wypowiedzenie jej umowy najmu na grunt pod garażem, postanawia co następuje:
§ 1.
Podtrzymać swoje poprzednie stanowisko wyrażone w uchwale Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w
Chocianowie z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta i Gminy z dnia 11 września 2002r.
§ 2.
Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr V/47/2003 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 07 lutego 2003r. w sprawie
rozpatrzenia ponowionej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Chocianowie.
Skarga z dnia 11 września 2002r. założona przez Panią Alicję Sypołowicz była przedmiotem obrad
Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2002r.(protokół nr II/2002). Uchwała Rady wraz z
uzasadnieniem w tej sprawie została przesłana do wiadomości skarżącej oraz do Dyrektora
Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu.
Na ogólny stan 15 radnych, na sesji w dniu 28 listopada 2002r. obecnych było 14 radnych, a
uchwała Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 listopada 2002r. w omawianej
sprawie została podjęta w głosowaniu jawnym 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
Podczas glosowania nie było głosów przeciwnych.

Decyzja o wypowiedzeniu umowy najmu została podjęta kolegialnie przez ówczesny Zarząd Miasta
i Gminy (a nie przez Burmistrza Miasta i Gminy) w związku z pismem współwłaścicieli budynku
mieszkalnego przy ul. Kolejowej 39 w Chocianowie z dnia 25 marca 2002r. dot. rozwiązania
umowy dzierżawnej oraz nakazu przeniesienia garażu blaszanego. Zarząd MiG przychylił się do
prośby większości mieszkańców budynku przy ul. Kolejowej 39.
Z powyższego wynika, że zarzuty wymienione przez Panią Alicję Sypołowicz w ponowionej
skardze z dnia 12 grudnia 2002r. nie znajdują się uzasadnienia, bowiem uchwała zaistniała podjęta
w sposób demokratyczny, zwykłą większością głosów.

