Projekt
z dnia 24 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie uznania skargi za zasadną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co
następuje:
§ 1. Rada Miejska w Białej Piskiej uznaje skargę za zasadną, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej, zobowiązując do
doręczenia uchwały Skarżącemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie
W dniu 10 marca 2022 r. do Rady Miejskiej w Białej Piskiej wpłynęła skarga na działalność Burmistrza
Białej Piskiej w sprawie działania na szkodę mieszkańców Gminy Białej Piskiej będących osobami
bezrobotnymi.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 18 marca 2022 r., 04 maja 2022 r. oraz
14 czerwca 2022r. przeprowadziła postępowanie wyjaśniające powyższej skargi. Skarga podlega rozpatrzeniu
przez Radę Miejską w Białej Piskiej, która zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku –
Kodeks postepowania administracyjnego (dalej jako k.p.a.) przy braku przepisów szczególnych, jest organem
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta),
z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 k.p.a.
Przedmiotem skargi było rozwiązanie porozumienia w sprawie użytkowania lokalu w którym funkcjonował
Lokalny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Powiatowego Urzędy Pracy w Piszu, który z chwilą rozwiązania
porozumienia został zamknięty oraz niewykorzystania przez Burmistrza Białej Piskiej środków pozwalających
na zatrudnienie mieszkańców gminy w ramach robót publicznych.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała zarzutów Skarżącego
zawartych w przedmiotowej sprawie. Zapoznała się ze stanowiskiem Burmistrza Białej Piskiej, która
w pisemnie poinformowała Komisję, że punkt zlikwidowano po konsultacjach z Dyrektorem PUP, który
zwrócił uwagę na to, że osoby bezrobotne muszą stawiać się osobiście w Urzędzie Pracy w celu podpisania
niezbędnych dokumentów. Burmistrz wskazała również, że w dobie epidemii koronawirusa Lokalne Punkty
Informacyjno- Konsultacyjne na terenie całego powiatu zostały zamknięte. Natomiast środki finansowe
nie zostały wykorzystane ze względu na brak osób do pracy spełniających podstawowe wymagania
pracodawcy. Jednocześnie wyjaśniła, że lokalny przedsiębiorca cały czas potrzebuje pracowników.
Komisja uznała, że Lokalny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny powinien być utworzony w gminie z uwagi
na to, że mieszkańcy którzy mają problem, z dojazdem do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu podstawowe
sprawy mogliby załatwić w takim punkcie. Komisja podzieliła zdanie Skarżącego w sprawie niewykorzystania
przyznanych gminie środków, w ramach których mogła zorganizować pracę osobom bezrobotnym
w szczególności osobom, którym brakuje stażu pracy do uzyskania świadczenia emerytalnego. Zadaniem
gminy jest dbanie o dobro mieszkańców i jeśli gmina ma możliwość zatrudnić osoby bezrobotne w ramach
robót publicznych to powinna to zrobić. Obowiązkiem Burmistrza jest zadbanie o bezrobotnych mieszkańców
gminy poprzez składanie stosownych wniosków do Urzędu Pracy.
W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji w dniu 14 czerwca 2022r. postanowiła uznać
skargę za zasadną, tym samym rekomenduje Radzie Miejskiej w Białej Piskiej podjęcie uchwały o uznaniu
skargi za zasadną.
Biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Białej Piskiej uznaje skargę
za zasadną.
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