UCHWAŁA NR XII/82/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Krasiejowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 i 1309) w związku z art. 223 §1, art. 241 oraz art. 242 i art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 , z 2019r. poz. 60, 730 i 1133)
Rada Miejska w Ozimku uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się za nieuzasadniony wniosek z dnia 5 sierpnia 2019r. złożony przez mieszkańca Krasiejowa
dotyczący obniżenia przez Radę Miejską, jako organu właściwego w tej sprawie wynagrodzenia burmistrza
Ozimka Jana Labusa do najniższego poziomu wynikającego z obowiązujących przepisów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do
przesłania Wnioskodawcy odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku
Aldona Koczur
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UZASADNIENIE
W dniu 5 sierpnia 2019 r., do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynął wniosek mieszkańca Krasiejowa

dotyczący obniżenia przez Radę Miejską, wynagrodzenia burmistrza Ozimka Jana Labusa do
najniższego poziomu wynikającego z obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 241 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem wniosku mogą być
w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia

praworządności, usprawnienia pracy i

zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Natomiast art.
242 § 1 K.p.a stanowi, że wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Z kolei w myśli art. 18 b ust. 1 ustawy

z dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie

gminnym Rada

Miejska rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje
składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Mając na uwadze powyższe regulacje prawne Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku skierowała w
dniu 8 sierpnia 2019 r. wniosek do zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia
stanowiska i wyrażenia opinii w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia Burmistrza Ozimka do najniższego
poziomu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Realizując powyższe Komisja przedłożyła
Radzie Miejskiej w Ozimku niniejsze stanowisko z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały.
W toku prowadzonego postępowania Komisja zapoznała się szczegółowo z wnioskiem uznając, iż
wniosek mieszkańca Krasiejowa dotyczący obniżenia wynagrodzenia Burmistrza Jana Labusa jest
nieuzasadniony, gdyż przedstawiony wykaz nie przedstawia rzeczywistej sytuacji gminy. W zestawieniu
wzięto pod uwagę zarówno dochody własne - czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i
CIT - ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne w przeliczeniu
na 1 mieszkańca gminy.
Na miejsce gminy Ozimek w wykazie ma wpływ liczba mieszkańców gminy, która diametralnie różni się
o tej podawanej przez GUS ( około 3 tysiące osób mniej).Na dochody gminy ma wpływ również to, że
kilka firm płaci podatki poza naszą gminą. W gminie inwestorzy są, kolejne firmy powstają.
W kolejnym rankingu opublikowanym przez portal samorząd.pap.pl dotyczącym samodzielności
finansowej gmin mierzonej wskaźnikiem udziału dochodów własnych w wysokości wszystkich dochodów
gminy, gmina Ozimek zajęła już 331 miejsce na 2478 miejsc (udział dochodów własnych wyniósł 53,90
%).
Ponadto w miesiącu czerwcu br. Radni Rady Miejskiej w Ozimku udzielili jednogłośnie Burmistrzowi
Janowi Labusowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz po debacie nad
raportem o stanie gminy za 2018 r. udzielili mu jednogłośnie wotum zaufania. Regionalna Izba
Obrachunkowa uchwałą nr 133/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy Ozimek za 2018 r.
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Gmina Ozimek w miarę możliwości finansowych się rozwija, stwarza dobre warunki dla mieszkańców
(tworzone są nowe miejsca w żłobku oraz przedszkolach) oraz powstają nowe przedsiębiorstwa na
terenach Gminy Ozimek.
W związku z powyższym Rada Miejska w Ozimku po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, nie uwzględnia wniosku mieszkańca Krasiejowa w sprawie obniżenia przez Radę
Miejską wynagrodzenia Burmistrza Ozimka Jana Labusa do najniższego poziomu wynikającego z
obowiązujących przepisów prawa.
Pouczenie
Zgodnie z art. 246 § 1 K.p.a. wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo
wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII K.p.a. Stosownie do postanowień art. 229
pkt. 1 K.p.a., organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Wojewoda Opolski.
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