
 

PROJEKT 

 

Uchwała nr ……/…./22 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …………. 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 238 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1491) Rada 

Miejska w Ustrzykach Dolnych postanawia co następuje:  

 

§ 1. 

Uznaje się skargę Pana Ryszarda Rybickiego z dnia 12 stycznia 2022 r. na działalność Burmistrza 

Ustrzyk Dolnych za bezzasadną z powodów wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ……/……./22 

Rady Miejskiej 
w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……… 2022 r.  
 

W związku ze skargą Pana Ryszarda Rybickiego (skarga z dnia 12.01.2022r.) na Burmistrza Ustrzyk 

Dolnych, Komisja Skarg Wniosków i Petycji przy Radzie Miejskiej w dniu 8 lutego 2022 r. postanowiła 

zająć się skargą dotyczącą zarzutów wobec Burmistrza. Zaproszono na posiedzenie komisji również 

skarżącego p. Ryszarda Rybickiego. Na spotkanie p. Ryszard Rybicki nie przybył. 

Członkowie komisji indywidualnie dokonali weryfikacji miejsca przycięcia gałęzi świerków o których pisze 

skarżący. W celu poprawy bezpieczeństwa zostały przycięte dolne gałęzie świerków rosnących przy 

przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Nadgórnej i Gombrowicza. Gałęzie drzew ograniczały 

widoczność, a tylce pozostałe po wcześniejszym przycięciu gałęzi zawężały szerokość chodnika i stwarzały 

zagrożenie dla osób poruszających się po nim. Przedmiotowe drzewa znajdują się na działkach nr ew. 

531/5 i 1102, będących własnością gminy, lecz z powodu nieprawidłowego przebiegu ogrodzenia posesji 

Gombrowicza 2, drzewa znajdują się wewnątrz płotu. Przycięcie gałęzi drzew poprawiło widoczność dla 

kierowców pojazdów oraz pieszych, ułatwiło poruszanie się po chodniku oraz odsłoniło oznaczenie 

przejścia dla pieszych. 

Należy zaznaczyć, iż prace jakie zostały wykonane przy wycince gałęzi przyczyniło się do 

poprawienia bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych korzystających w tym miejscu z przejścia dla 

pieszych. 

Mając na uwadze powyższe komisja rekomenduje Radzie Miejskiej uznanie tej skargi za 

bezzasadną. 

  

               


