Uchwała Nr XII/133/2019
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 25.03.2019r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MZDiK w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 60) po zapoznaniu się z
wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania - Rada
Miejska w Radomiu uchwala co następuje:
§1
Postanawia się uznać skargę Pana Grzegorza Karcza z dnia 17 września 2018 r. na Dyrektora
MZDiK w Radomiu-Pana Piotra Wójcika, za bezzasadną z przyczyn wskazanych w
uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując
Przewodniczącego do doręczenia uchwały Skarżącemu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Kinga Bogusz

Wnioskodawca:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kazimierz Staszewski
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UZASADNIENIE

W dniu 17.09.2018 r. do Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu wpłynęła ustna
skarga Pana Grzegorza Karcza na postępowanie Dyrektora MZDiK w Radomiu - Pana Piotra
Wójcika, przekazana według właściwości o rozpoznania przez Radę Miejską w Radomiu.
Skarga dotyczyła niewłaściwego zachowania Dyrektora podczas rozmowy ze Skarżącym w
siedzibie MZDiK w Radomiu. Rozmowa dotyczyła wystawionego Skarżącemu w dniu
3.10.2014 r. upomnienia do wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w związku z
parkowaniem w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu. Zdaniem Skarżącego
Dyrektor nie pozwolił mu przestawić jego argumentów, przerywał mu wypowiedzi.
Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Radomiu, która po zapoznaniu się z jej treścią uznała, że należy
upomnienie umorzyć i dalej nie zajmować się tą sprawa , ponieważ od zaistniałego
wydarzenia minęło 4 lata i trudno jest ustalić fakty, jakie miały miejsce w dniu 3.X. 2014
roku.
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