Mrągowo, dnia 07 stycznia 2022 r.

W imieniu Radnych Rady Miejskiej
Klubu Radnych
Mrągowska Inicjatywa Społeczna
Osoby do kontaktu:
Waldemar Cybul
Plutonowa 3a/12, 11-700 Mrągowo
telefon – 604276482
mail – mis.mragowo@wp.pl

Rada Miejska w Mrągowie
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
telefon - 89-7419000
mail – biurorady@mragowo.um.gov.pl,

SKARGA
Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 101 a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Klub Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej
składa skargę na Burmistrza Miasta Mrągowo Stanisława BUŁAJEWSKIEGO w związku
z zaniedbaniem i nienależytym wykonywaniem zadań przez właściwe organy a także przewlekłym
lub biurokratycznym załatwianiem spraw.

UZASADNIENIE
Zapytanie dotyczące wykonania naprawy nawierzchni ul. Rynkowej w Mrągowie, złożone na
podstawie art. 24, ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
2020, poz. 713) zostało przesłane do Urzędu Miejskiego w Mrągowie w dniu 01 grudnia 2021 r. –
załącznik nr 1.
Niestety do dnia dzisiejszego, tj. 07 stycznia 2022 r., na przesłane zapytanie radny Waldemar Cybul
nie otrzymał żadnej odpowiedzi z Urzędu Miejskiego w Mrągowie, którym kieruje Burmistrz Stanisław
BUŁAJEWSKI.
Na interpelacje i zapytania składane na podstawie art. 24, ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 713), za pośrednictwem Przewodniczącego
Rady Miejskiej, Wójt lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na
piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania - art. 24, ust.
6. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 713). Do
dnia dzisiejszego (05.01.2022 r.) radny Waldemar Cybul nie otrzymał żadnej odpowiedzi na złożone
zapytanie oraz informacji o powodach opóźnienia.

W związku z faktem złamania zapisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. 2020, poz. 713) art. 24, ust. 6. dotyczących terminu udzielenia odpowiedzi na złożone
interpelacje i zapytania wnioskujemy o rozpatrzenie przedłożonej skargi do Rady Miejskiej w
Mrągowie.

Z wyrazami szacunku w imieniu radnych
Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej
Waldemar Cybul

Do niniejszej skargi dołączamy następujące załączniki:
załącznik 1 – treść złożonego zapytania z dnia 01 grudnia 2021 r.

załącznik 1 – treść złożonego zapytania z dnia 01 grudnia 2021 r.

KLUB RADNYCH
MRĄGOWSKIEJ INICJATYWY SPOŁECZNEJ
RADNY RADY MIEJSKIEJ: WALDEMAR CYBUL
tel.+48 604 276 482, e-mail: wcybul@wp.pl,
__________________________________________________________________________________
Mrągowo, dnia 01 grudnia 2021 r.

Szanowny Pan
Burmistrz Miasta Mrągowa
Stanisław Bułajewski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mrągowie

Henryk Nikonor

Zgodnie z art. 24, ust. 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2020, poz. 713) w imieniu radnych Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, składamy
niniejsze zapytanie.

Dotyczy: Wykonanie naprawy nawierzchni ul. Rynkowej w Mrągowie.
Szanowny Panie Burmistrzu,
w związku z otrzymaną od mieszkańców naszego miasta informacją na temat stanu
nawierzchni ul Rynkowej w dniu 17 maja 2021 r. przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego
interpelację w tej sprawie.
załącznik nr 1 – treść złożonej interpelacji
W odpowiedzi podpisanej przez Pana z dnia 31 maja 2021 r., uspokajał nas Pan, że sytuacja
studzienek jest na bieżąco monitorowana a urzędnicy dokonują wszelkich starań w
zakresie doraźnych remontów oraz przekazują zgłoszenia do właściwego organu, tj.
ZWiK Mrągowo, który jest administratorem urządzeń sieci wodociągowokanalizacyjnej. Niestety stan studzienek i nawierzchni ul. Rynkowej od maja br.
niestety nie uległ poprawie mimo pańskich zapewnień.
załącznik nr 2 – odpowiedź Burmistrza na interpelację
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy w okresie od 17 maja 2021 r. Urząd Miejski zgłosił i zlecił spółce ZWiK naprawę doraźną
studzienek kanalizacyjnych na ul. Rynkowej bo ich stan uszkodzenia jest do dnia dzisiejszego
niestety bez zmiany.

2. Czy w okresie od 17 maja 2021 r. Urząd Miejski zgłosił i zlecił spółce ZWiK dotyczące naprawy
doraźnej innych studzienek kanalizacyjnych na terenie miasta Mrągowo. Jeśli tak to proszę o
informację jakich miejsc to dotyczyło i czy spółka dokonała doraźnych napraw wraz z
informacją o poniesionych kosztach.

Z wyrazami szacunku w imieniu radnych
Klubu Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej
Waldemar Cybul

Załącznik nr 1 - treść złożonej interpelacji
Załącznik nr 2 - odpowiedź UM na interpelację

Załącznik nr 1 - treść złożonej interpelacji

Załącznik nr 2 - odpowiedź UM na interpelację

