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Dotyczy:  Wniosek  o  zmianę  funkcjonowania  pracy  Rady  Miejskiej  w
Mrągowie.

Szanowny Panie Przewodniczący,
po analizie dotychczasowych działań, które wprowadził Pan w życie od stycznia
tego  roku,  radni  klubów  Mrągowskiej  Inicjatywy  Społecznej oraz
Mrągowskiej  Wspólnoty  Samorządowej stoją  na  stanowisku,  iż  swoimi
działaniami dopuszcza się Pan naruszenia między innymi:

1. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., artykułu
24, poprzez utrudnianie pełnienia mandatu radnego

2. statutu Miasta Mrągowo w §  16, i w §  68, poprzez niezwoływanie
sesji mimo ciążącego na Panu obowiązku

3. naruszenie art. 223. § 1. kodeksu postępowania administracyjnego
oraz narażenie organu samorządu terytorialnego jakim jest Rada
Miasta na konsekwencje wynikające z  nieprzestrzeganie zapisów
kpa (bezczynność) w związku z nierozpoznaniem złożonych skarg,
których właściwym organem do ich rozpatrzenia jest Rada Miasta

w dniu 13 marca 2020 r. otrzymaliśmy z Biura Rady informację o podjętej przez
Pana decyzji  dotyczącej  udostępniania dokumentacji  wyłącznie w Biurze Rady.
(załącznik nr 1)

Należy wziąć również pod uwagę fakt, iż tego samego dnia zostało opublikowane
ogłoszenie Burmistrza Miasta o zamknięciu dla petentów Urzędu Miejskiego od
dnia  16  marca  2020  r.  do  odwołania,  co  dodatkowo  ograniczało  możliwość
kontaktu radnych z Biurem Rady.
https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/6166/urzad-miejski-w-mragowie-zostaje-
zamkniety-dla-obslugi-petentow-do-odwolania.html
Mamy nadzieję, że to jedynie zbieg okoliczności a nie zamierzone działanie?

W kolejnym piśmie (bez daty), a które zostało wysłane do radnych z Biura Rady w
dniu 26 marca 2020 r., powołując się na przeprowadzone konsultacje z radcą
prawnym,  wprowadza  Pan  BEZPODSTAWNĄ  segregację  pism,  na  te  które
adresowane są do wiadomości Radnych Rady Miejskiej i inne. Pojawia się w tym
miejscu pytanie, na jakiej podstawie prawnej dokonuje Pan segregacji pism, które
trafiają do Biura Rady gdy zgodnie ze Statutem Miasta Mrągowa jest Pan jedynie
osobą reprezentującą organ jakim jest Rada Miejska w Mrągowie a Pana zakres
kompetencji określa między innymi §  16 statutu Miasta Mrągowo.

https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/6166/urzad-miejski-w-mragowie-zostaje-zamkniety-dla-obslugi-petentow-do-odwolania.html
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Ponadto  w  tym  samym  piśmie  powołuje  się  Pan  na  art.24,  ust.2  ustawy  o
samorządzie  gminnym  –  przytaczając  jedynie  fragment  tego  artykułu  –  „W
wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo,  jeżeli nie narusza to dóbr
osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, ..]'. (załącznik
nr 2)

Szanowny Panie, uważamy że takim zapisem art.24, ust.2 ustawy o samorządzie
gminnym,  wprowadza Pan radnych w błąd.  A jeśli przytacza Pan podstawy
prawne  to  proszę  je  publikować  w  całości  -  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-
samorzadzie-gminnym/art-24/

Uważamy,  iż  działania  podjęte  przez  Pana  Przewodniczącego
spowodowały utrudnienia w dostępie do informacji, materiałów i innych
dokumentów,  które  są  adresowane  do  Biura  Rady  i  radnych,  a  tym
samym utrudnia Pan pełnienie mandatu radnym Rady Miejskiej.

Do dnia dzisiejszego nie udostępnił Pan wnioskującemu radnemu dokumentów,
na które się Pan powołuje w swoich decyzjach, tj.
- treści Pana zapytania z lutego 2020 do Radcy Prawnego w UM, które dotyczyło
pytań związanych prawidłowością przesyłania dokumentów
- treści odpowiedzi jaką otrzymał Pan od Radcy Prawnego w tej sprawie

Szanowny  Panie  Przewodniczący  każdy  organ  administracji  publicznej  ma
obowiązek  załatwiać  sprawę  w  ustawowo  określonych  terminach  a
niedotrzymanie  terminu  może  mieć  miejsce  tylko  w  wyjątkowych  sytuacjach,
uzasadnionych  konkretnymi  okolicznościami.  Po  analizie  dokumentów,  które
wysłał pan w tzw. zestawieniu okazuje się, że w dokumentacji spoczywającej w
Pana szufladach jest między innymi sześć skarg z których jedna jest już skargą
ponowną,  a  których  rozpatrzenie  należy  do  Rady  Miejskiej  i  działającej  w  jej
strukturach Komisji Skarg Wniosków i Petycji. (Załącznik nr 3)

Szanowny  Panie  Przewodniczący,  swoją  bezczynnością  i  brakiem
podejmowania  decyzji  o  zwołaniu  sesji  dotyczącej  spraw  bieżących,
wpływa na prawidłowość funkcjonowania Rady Miejskiej oraz narusza jej dobre
imię. Należy dodać, że w dniu 08 kwietnia 2020 r., na wniosek Burmistrza był Pan
w stanie zwołać Sesję w formule korespondencyjnej, na której były podejmowane
uchwały przedłożone we wniosku o zwołanie sesji przez Burmistrza. 

W związku z powyższym wnioskujemy o jak najszybsze zwołanie sesji
Rady  Miejskiej  w  sposób  tradycyjny. W  obecnej  sytuacji  sugerujemy
wykorzystanie do tego celu sali widowiskowej CKIT, gdzie jest możliwe
bezpieczne rozsadzenie radnych, prowadzenie transmisji i odpowiednie
nagłośnienie sali oraz rozmieszczenie kilku punktów do zabieranie głosu
przez radnych czy kierowników referatów a głosowania nad uchwałami
należy przeprowadzić w sposób IMIENNY.
Podpowiemy  Panu,  iż  w  Statucie  Miasta  Mrągowa  znajduje  się  §   70.,  który
powinien Pan w tej sytuacji wykorzystać. (Statut Miasta Mrągowa - §  70.Burmistrz Miasta
obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i
odbyciu sesji.)

Panie Przewodniczący zwracamy się do Pana z prośbą o analizę uwag, które do
Pana  zgłaszamy  
i  prosimy  o  zmianę  swojego  postepowania.  Jest  Pan  reprezentantem radnych
Rady Miejskiej a nie reprezentantem Burmistrza.
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Z poważaniem w imieniu klubów radnych:

Waldemar Cybul    Jakub Doraczyński

          Radny Rady Miejskiej w Mrągowie   Radny Rady Miejskiej w Mrągowie

załącznik nr 1 – informacja Przewodniczącego RM dotycząca przekazywania 

dokumentacji z dnia 13.03



załącznik nr 2 – kolejna informacja Przewodniczącego RM dotycząca przekazywania 

dokumentacji z dnia 26.03





załącznik nr 5 – wykaz skarg skierowanych do Rady Miejskiej w celu ich rozpatrzenia.


