Projekt
z dnia 28 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096; zm. poz. 1629, z 2019r. poz. 60,
poz. 730, poz. 1133 ) oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę wniesioną przez Sołectwo Chróścina na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego pn. „ Brak
jasnych i sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach wojewódzkich, a także brak regulaminu
konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski” uznaje się w części dotyczącej:
1) brak jasnych i sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach wojewódzkich” uznaje się
skargę za zasadną ;
2) brak regulaminu konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski uznaje się
skargę za bezzasadną;
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przesłania
Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedkłada:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2019 r.
Uzasadnienie:
Skarga Sołectwa Chróścina (z dnia 29.08.2019r.) wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu 04 września
2019r. na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego pn. „ Brak jasnych i sprawiedliwych zasad
reprezentowania gminy na dożynkach wojewódzkich, a także brak regulaminu konkursu koron dożynkowych
organizowanych przez Gminę Lewin Brzeski”.
Przewodniczący Rady Miejskiej po zarejestrowaniu skargi w Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji
(numer OR.III.1510.1.3.2019) na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Gminy Lewin Brzeski (uchwała Nr
XXVII/267/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Lewin Brzeski z późn. zm.) wniósł pismem z dnia 20.09.2019r. pod adresem Burmistrza Lewina
Brzeskiego o przedłożenie szczegółowych wyjaśnień. Pismem z dnia 1 października 2019r. zawiadomił
sołectwo o przedłużeniu terminu załatwienia skargi.
Po uzyskaniu wyjaśnień Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z dnia 30.09.2019r.
przekazał pismo (skargę) do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w celu
rozpatrzenia zarzutów podniesionych w skardze.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, po zapoznaniu się
z dokumentacją sprawy i wyjaśnieniami złożonymi na piśmie przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz
wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz skarżących
stwierdziła, co następuje :
1) skarga w części dot. brak jasnych i sprawiedliwych zasad reprezentowania gminy na dożynkach
wojewódzkich;
Nadrzędnym dokumentem w rozstrzyganiu gminnego konkursu jest regulamin wydany Zarządzeniem
Nr 270/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego w dniu 22 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu
„Korony Dożynkowe, Wieńce i Prace Plastyczne 2019” i ustalenia nagród dla laureatów. Zarządzeniem
Nr 308/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2019r. zostaje wprowadzona zmiana w §
8 pkt 9 o treści: „Sołectwo, którego Korona/Praca Plastyczna zostanie nagrodzona I miejscem, będzie
reprezentowało Gminę Lewin Brzeski w Konkursie Wojewódzkim w roku 2020”. W regulaminie z dnia
22 lipca 2019r. był zapis – „Korona, która zostanie nagrodzona I miejscem będzie reprezentowała Gminę
w tym samym dniu w Konkursie Wojewódzkim”. Na podstawie Regulaminu z dnia 22 lipca 2019r. Sołectwo
Chróścina zgłosiło swój udział w Konkursie Gminnym, który miał być przeprowadzony w dniu 8 września
2019r., w dniu dożynek wojewódzkich. Po wprowadzonej zmianie w regulaminie wytypowano koronę
sołectwa Skorogoszcz do reprezentowania gminy w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych w dniu
8 września 2019r. Wprowadzona zmiana (tydzień przed dożynkami wojewódzkimi) na tak późnym etapie
wywołała niezadowolenie wśród sołectw. Korona sołectwa Chróścina była gotowa, została wystawiona na
Parafialnych Dożynkach w Skorogoszczy w dniu 25 sierpnia 2019r. W tak krótkim terminie wprowadzona
zmiana doprowadza do zniechęcenia, do nie podejmowania inicjatyw na rzecz gminy. Należy też mieć na
uwadze duże zaangażowanie sołectwa przy tworzeniu korony. Ponadto wzięto pod uwagę, że Koło Gospodyń
Wiejskich w Chróścinie otrzymało propozycję zrobienia korony dożynkowej dla Związku Rolników
i Organizacji Społecznych w Opolu i reprezentowania Ich na Dożynkach Wojewódzkich organizowanych
w naszej gminie. Sołectwo odmówiło, postanowiło wystąpić w konkursie gminnym licząc na zwycięstwo, byli
lojalni wobec gminy, tymczasem odebrano im szanse uczestnictwa w dożynkach wojewódzkich.
W świetle dokonanego rozpatrzenia sprawy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę na działalność
Burmistrza Lewina Brzeskiego w tej części za zasadną.
Komisja proponuje nie wprowadzać istotnych zmian w regulaminie już po ogłoszonym konkursie
i ustalonych zasadach, a w przypadku wprowadzenia zmian, w terminie do zaakceptowania przez uczestników
Regulamin konkursu winien być podany na stronie internetowej.
2) skarga w części dot. brak regulaminu konkursu koron dożynkowych organizowanych przez Gminę Lewin
Brzeski;
Konkurs gminny został ogłoszony w dniu 22 lipca Zarządzeniem Nr 270/2019 Burmistrza Lewina
Brzeskiego w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Korony Dożynkowe, Wieńce i Prace Plastyczne 2019”
i ustalenia nagród dla laureatów. W tym samym dniu, wysłano regulamin konkursu do wszystkich sołectw
z terenu gminy, wraz z regulaminem konkursu oraz kartą zgłoszeniową uczestnictwa w Konkursie Koron
Dożynkowych 2019 organizowanego podczas Dożynek Wojewódzkich w dniu 8 września 2019 r. w Lewinie
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Brzeskim. Zmianę do regulaminu wprowadzono w dniu 30 sierpnia 2019r. Zarządzeniem Nr 308/2019
Burmistrza Lewina Brzeskiego, która dotyczyła reprezentowania gminy w Konkursie Wojewódzkim w roku
2020. Zmiana do regulaminu również została wysłana do wszystkich sołectw, które zgłosiły się do udziału
w gminnym konkursie. Zmiana zapisu w regulaminie podyktowana była chęcią ujednolicenia możliwości
reprezentowania gminy na Dożynkach Wojewódzkich w przyszłych latach. Sołectwo otrzymało regulamin jak
i zmianę do niego, co potwierdził sołtys sołectwa Chróścina. W regulaminie były opisane zasady, kryteria,
organizacja i tryb rozstrzygnięcia konkursu. Ogłaszający konkurs zawsze ma prawo zmienić zasady w trakcie
ogłoszonego konkursu.
W świetle powyższych ustaleń Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła uchybień w działaniach
Burmistrza Lewina Brzeskiego. W związku z powyższym uznaje się skargę w tej części za bezzasadną.
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