
                                                       UCHWAŁA XXV/108/12

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY

z dnia 23 kwietnia 2012 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Kuc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)  oraz art.  229 pkt. 3 
ustawy  z  dnia   14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (tj.  Dz.  U 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) – Rada Miejska w Iłży, uchwala  co następuje:

§ 1

Skargę Pani Grażyny Kuc, w której jest zawarty zarzut nie uznania jej za stronę postępowania 
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dot.  wydania decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Iłża II o mocy 78 MW” 
znak: RGN 7670.11.32.2011 z dnia 09 września 2011 r. – uznać za bezzasadną. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem powiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 01 marca 2012 roku do Rady Miejskiej w Iłży  wpłynęła skarga Pani Grażyny 
Kuc na  nienależyte  wykonywanie  zadań  przez  Burmistrza  Iłży,  w  zakresie  nie  uznania 
skarżącej  za  stronę  postępowania  w  prowadzonym  postępowaniu  administracyjnym  w 
sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn. 
„Budowa  farmy  wiatrowej  Iłża  II  o  mocy  78  MW”  znak  RGN.7670.11.32.2011  z  dnia 
09  września  2011  r.  Zgodnie  z  procedurą  rozpatrzenia  skarg  została  ona  niezwłocznie 
przekazana do Komisji Statutowo – Regulaminowej w celu zbadania jej zasadności.  W dniu 
23  kwietnia  2012  r.  Komisja  Statutowo  -  Regulaminowa  ponownie  przeanalizowała 
przedmiotową  skargę rekomendując Radzie bezzasadność skargi . Natomiast Rada w pełnym 
składzie stwierdziła ,że    rozpatrzenie jej nie jest w kompetencji Rady,  tylko Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego. Dlatego też decyzja tej instytucji będzie  ostateczną decyzją w  tej 
sprawie . Odpowiedź  dostanie Pani po otrzymaniu  postanowienia w powyższej kwestii.
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