Uchwała Nr 484/2017
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 29.05.2017r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j.t. z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Nr 23 j.t. z późn.
zm.) po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną
postępowania - Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:
§1
Postanawia się uznać skargę Pana Artura Mazura z dnia 13.02.2017 r. na Dyrektora
Cmentarza Komunalnego w Radomiu Pana Jana Maciaszka za bezzasadną z przyczyn
wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując
Przewodniczącego do doręczenia uchwały Skarżącemu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik

UZASADNIENIE

Skargą z dnia 13.02.2017 r. przekazaną Radzie Miejskiej według właściwości w dniu
20.02.2017 r. Pan Artur Mazur zarzucił Dyrektorowi Cmentarza Komunalnego w Radomiu
Panu Janowi Maciaszkowi arogancję i pogardę jego osoby przy wykonywaniu usług
pochówku jego teścia Tadeusza Piwońskiego. Zażądał również od Dyrektora zwrotu
pieniędzy za brakujące płyt betonowe do przykrycia grobu na II poziomie, bowiem zdaniem
Skarżącego, przy zakupie grobu płyty te były.
Skarga była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Radomiu.
Pismem z dnia 03.04.2017 r. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Prezydenta Miasta Radomia
z prośbą o wyjaśnienie sprawy poruszonej w skardze.
W odpowiedzi Prezydent Miasta Radomia wyjaśnił m.in., co następuje.
W 3-osobowym grobie murowanym, w którym miał być pochowany Pan Tadeusz Piwoński,
na trzecim jego poziomie była już pochowana w 1996 r. Pani Lucyna Piwońska, której trumna
została przykryta płytami betonowymi. W dniu pogrzebu Pana Tadeusza Piwońskiego,
otwierając grób, robotnicy do prac ciężkich stwierdzili brak dekli, który to fakt został
odnotowany w Rejestrze Pogrzebów. Poproszono zakład pogrzebowy o zawiadomienie
rodziny o konieczności dołożenia płyt i zafakturowania sprzedaży na kwotę 181 zł zgodnie z
cennikiem (załącznik nr 2 do uchwały nr 408/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
19.12.2016 r.). Zakład pogrzebowy w imieniu rodziny zmarłego dokonał opłat za pochowanie
w tym za brakujące płyty.
Zgodnie z dalszymi wyjaśnieniami Prezydenta, pełniący dozór przy wejściu na cmentarz
upoważnieni są do kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazdów i osób oraz
przewożonych i przynoszonych materiałów i sprzętu. Ponadto w 2016 r., by podnieść
bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz i zapobiec kradzieżom przy wszystkich
wejściach na teren cmentarza zamontowano monitoring wizyjny. W chwili obecnej trudno
określić jakie były formy kontroli na terenie cmentarza w 1996 r.- w roku, w którym
zakupiono grób do pogrzebu dla zmarłej Lucyny Piwońskiej.
Po zapoznaniu się z powyższą skargą oraz odpowiedzią Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 10.05.2017 r., opierając się w głównej mierze na §24 Regulaminu Cmentarza, który
mówi, że cmentarz nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na cmentarzu, będące
następstwem czynników atmosferycznych, kradzieży lub innego działania osoby trzeciej,
Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Dodatkowo podkreślić trzeba, że Komisja i
Rada Miejska nie są w stanie ocenić sposobu zachowania Pana Dyrektora Cmentarza, gdyż
ten ostatni wbrew twierdzeniom Skarżącego, zaprzecza, aby w rozmowie z Panem Arturem
Mazurem był arogancji i pogardliwy w stosunku do niego.

