PROJEKT
UCHWAŁA NR XXXIII/
.I2018
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
marca 2018 r.

w sprawie rozpatrz nia skargi na Burmistrza Miasta Lubartów

Na podstawie a . 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017r. poz 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Ko eks postępowania administracyjnego

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z

2018r. poz. 149), ada Miasta Lubartów po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej,
uchwala co następuj :

§l
1. Uznaje za bezza adną skargę Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów na zaniedbania i
nienależyte wyko ywanie zadań przez Burmistrza Miasta Lubartów w szczególności brak
wystarczającego
adzoru nad podległymi pracownikami, w przedmiocie braku realizacji
zadań Biura ds. w1sPółPracy i Komunikacji Społecznej.
2. Uzasadnienie sta owi załącznik do uchwały.
§2
Uchwałę doręcza się stronie skarżącej.
§3
Uchwała wchodzi w .ycie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Mikołaj Tomasiak

Załącznik do Uchwały
Nr XXXIII/
/2018
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 marca 2018 roku

UZASADNIENIE
Zgłoszona przez P ią Elżbietę Wąs działającą w imieniu Fundacji Miasto Obywatelskie
Lubartów skarga w dniu 25.01.2018r. dotyczyła nienależytego wykonywania zadań przez
Burmistrza Miasta L bartów.
W dniu 18.10.2017 10 Urzędu Miasta Lubartów wpłynął wniosek o udostepnienie informacji
publicznej złożony przez Fundację Miasto Obywatelskie Lubartów (w skrócie MOL).
Odpowiedzi na
iosek udzielił Burmistrz Miasta Lubartów w dniu 26.10.20 17r.
Poinformował wnio kodawcę, iż zgodnie z obowiązującym prawem konsultacje programu
współpracy zostały ogłoszone w formie informacji publicznej do publicznej wiadomości
i zamieszczone na tronie internetowej miasta www.lubartow.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej www.ulubartow.bip.lubelskie.pl
(Konsultacje społeczne), na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Lu artów. Dodatkowo na prośbę organizacji od lat współpracujących
z miastem w za esie zadań zleconych wysłano informację pisemną i mailową
o przedmiotowych
konsultacjach.
Powyższe nie stanowi obowiązku wynikającego
z przepisów prawa, było jedynie grzecznościową formą kontaktu ze współpracującymi
organizacjami. Info acja o konsultacjach została również umieszczona na Fanpage'u
Urzędu Miasta Lub rtów na www.facebook.com. Trudno uznać, że Fundacja MOL nie
wiedziała o ogłoszo ych konsultacjach społecznych, gdyż niejednokrotnie wykazywała się
szczegółową wiedzą z zakresu informacji publikowanych na stronach internetowych Urzędu
Miasta Lubartów.
I

W dniu 20.12.2017r Pani Elżbieta Wąs wniosła do Burmistrza Miasta Lubartów skargę na
nienależyte wykonywanie zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowanymi przez\Biuro ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej zarzucając "wybiórcze"
traktowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Po szczegółowej analizie,
Burmistrz Miasta Lulbartów rozpatrzył skargę z dnia 20.12.2017r. i uznał ją za bezzasadną.
W przesłanej 11.Ol.łO 18r. odpowiedzi poinformował skarżącą, iż przepisy nie nakładaj ą na
Miasto obowiązku Iprowadzenia rejestru funkcjonujących na jego terenie organizacji
pozarządowych z p9dawaniem ich nazw i adresów. Rejestr taki dostępny jest na stronie
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Współpraca organizacji z Miastem jest dobrowolna. Spis organizacji w zakładce .mgo"
powst.ał ."

po~sta+ie is:niejąc~j współpracy na rzecz. społ~c~ności lokalnej tychże
z Miaste ,na Ich wmosek lub za zgodą na umieszczeme danych kontaktowych
na stronach urzędu.
Fundacja MOL nigdy nie występowała do Biura ds. Współpracy
i Komunikacji Społe znej z prośbą o rozpowszechnianie i promowanie informacji na temat
realizowanych dział. ń na rzecz mieszkańców Lubartowa. Ponadto nie współpracowała
z miastem w zakr sie realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.
Poinformował też, ż działania biura dotyczą promowania zadań realizowanych na rzecz
podmiotów

I

społeczności lokal ej, a me samej organizacji. Pracownicy realizujący zadania biura na
bieżąco współpracu ą z działającymi organizacjami pozarządowymi. O efektach współpracy
świadczą wspólnie zrealizowane zadania, o których informujemy na bieżąco na stronach
internetowych miast, Fanpage FB oraz w mediach lokalnych. Mając powyższe na względzie,
Burmistrz Miasta ie stwierdził, aby pracownicy Biura ds. Współpracy i Komunikacji
Społecznej

wykon wali

swoje

obowiązki

nienależycie

i uznał

skargę

na czynności

pracowników za berasadną.
Biuro aktualizując I kaz organizacji wystąpiło z zapytaniem do Fundacji
umieszczenie jej w wykazie wraz z danymi kontaktowymi na stronie
W dniu 15 styczjia 2018r. uzyskano zgodę MOL-u i aktualnie z
niefunkcjonujące
Sfowarzyszenie Miasto Obywatelskie Lubartów a
umieszczono Funda Iję Miasto Obywatelskie Lubartów.

MOL o zgodę na
www.lubartow.pl.
wykazu usunięto
pod pozycją 46

Obowiązki w zakresie związanym z uchwaleniem Programu współpracy i przeprowadzeniem
konsultacji społecz ych z organizacjami pozarządowymi wykonano w sposób poprawny,
terminowy i zgodn z trybem i zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożyt u publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) w formach
i zasadach określon~ch wart. 5 ust. 2 i 3, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/314110 Rady Miasta
Lubartów z dnia 251października 20 10 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotam (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr 133 poz.2248).
Z powyższych wzg
Miasta Lubartów pr
skarga jest bezzasa
i obowiązującym sta

ędów należy stwierdzić, że nie doszło do naruszenia przez Burmistrza
episów art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, tym samym
na i nie znajduje potwierdzenia zarówno w stanie faktycznym, jak
ie prawnym.

