Podpisany przez:
Michal Mlotek
dnia 30 sierpnia 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXV/412/21
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi naPrezesa Iławskich Wodociągów sp.
z o.o.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.),
w związku z art. 229 pkt. 3 w związku z art. 246 oraz art.237 § 4 w zw. z art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w zw. z §39a ust. 1 pkt 1 uchwały nr XVII/171/11 Rady Miejskiej
w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy zmienioną uchwałą nr XVII/180/20 Rady Miejskiej
w Iławie z dnia 27 stycznia 2020r. Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:
§ 1. Zleca się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zbadanie skargi Państwa M. i I. N. z dnia 13 sierpnia 2021 roku na działalność
Prezesa Iławskich Wodociągów sp. z o.o. dotyczącą wydania pozwolenia na budowę drugiego przyłącza do miejskiego wodociągu
do sąsiedniej nieruchomości.
§ 2. 1. Zawiadamia się skarżącego o niemożności załatwienia skargi w terminie miesiąca, ze względu na badanie skargi przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Iławie.
2. Do rozpatrzenia skargi wskazuje się termin 30 września br. Wobec wskazania nowego terminu rozpoznania skargi
skarżącemu przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, na zasadach określonych w art. 37 Kodeksu postępowania
administracyjnego
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Iławie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
Michał Młotek
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Uzasadnienie
Dnia 16 sierpnia br. do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłyneła skarga Państwa M.I. N. na działalność Prezesa
Iławskich Wodociagów sp. z o.o. dotycząca wydania pozwolenia na budowę drugiego przyłącza do miejskiego wodociągu do
sasiedniej nieruchomości. Pismem z dnia 18 sierpnia 2021 r. Wojewoda przekazał zgodnie z właściwością powyższa skargę
do zbadania Radzie Miejskiej w Iławie.
Stosownie z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2020 r.
poz.256, ze zm.), organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych
jednostek jest rada miejska. W związku z obowiązującą procedurą rozpatrywania skarg i problematyką zawartą w skardze
proponuje się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zlecenie zbadania zarzutów zawartych w skardze, o której mowa wyżej
i przygotowanie projektu uchwały rozstrzygającej skargę.
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