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UCHWALA Nr XXV/178/2012
RADY MIASTA MARK!
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Burmistrza Miasta Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie gminnym
(tekstjednolity Dz . U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 roku nr 98, poz 1071 ze zm .) po rozpatrzeniu skargi, uchwala sie co nastepuje:

§1
1. Uznaje sie za niezasadna skarge Pani Barbary Dorobek z dnia 26 sierpnia 2011 roku na
dzialalnosc Burmistrza Miasta Marki dotyczaca: parkowania pojazd6w wzdluz ulicy Gen. Zajaczka,
dostepu do placu zabaw przy ulicy Sportowej oraz zasmiecania terenu przy skrzyzowaniu AI.
Pilsudskiego z ul. Gen. Zajaczka.
2. Uzasadnienie stanowi zalacznik do uchwaly,

§2
Zobowiazuje sie Przewodniczacego Rady do poinformowania Skarzacej
skargi.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,
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Uzasadnienie do uchwaly
Nr XXV/178/2012 Rady Miasta Marki
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
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Po zapoznaniu sie

z

dokumentacja sprawy

oraz przeprowadzeniu postepowania

wyjasniajacego przez Komisje Rewizyjna dotyczacego skargi Pani Barbary Dorobek na dzialalnosc
Burmistrza Miasta Marki stwierdza sie, ze w kwestiach podnoszonych przez skarzaca nie rna
podstaw by uznac skarge za zasadna,
W kwestii parkowania samochodow przy ul. Gen. Zajaczka z wyjasnien, ktore otrzymala
Komisja Rewizyjna wynika, ze pojazdy te stojac po niezabudowanej stronie poboczajezdni ul. Gen.
Zajaczka nie zagrazaja bezpieczenstwu ruchu drogowego oraz nie utrudniaja ruchu na tej ulicy.
W mysl przepisow Ustawy Prawo
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ruchu drogowym zatrzymanie pojazdu w odleglosci rnniejszej

niz 10 m od skrzyzowania jest zabronione. Powyzsza sprawa zostala rowniez zgloszona Policji.
W kwestii dotyczacej dostepu oraz stanu technicznego planu zabaw przy ulicy Sportowej z
wyjasnien otrzymanych przez komisje Rewizyjna wynika, iz plac zabaw jest w dobrym stanie
technicznym i zwykle korzystanie ze znajdujacych sie tam urzadzen nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia uzytkownikow, W ramach okresowych przegladow i konserwacji placow zabaw,
wymieniany jest piasek w miejscach gdzie nalezy go uzupelnic lub wymienic a w przypadku
piaskownic piasek jest obowiazkowo wymieniany. Prace konserwacyjne sa realizowane zawsze na
poczatku wiosny a nastepnie w zaleznosci od stwierdzonych potrzeb w ciagu calego sezonu. Plac
zabaw jest sprzatany codziennie w dni robocze. Ponadto Kornisja Rewizyjna uzyskala informacje,
ze nie planowana jest budowa specjalnych dojsc do placu zabaw ze wzgledu na posiadane srodki
finansowe.
W kwestii zasmiecania terenu przy skrzyzowaniu AI. Pilsudskiego z ul. Gen. Zaiaczka. z
informacji jakie otrzymala Komisja Rewizyjna wynika, ze zasmiecanie nieogrodzonych
nieruchomosci gruntowych a szczegolnie porosnietych dziko rosnacyrni drzewami czy krzewami,
jest dosyc powszechnym zjawiskiem w naszym miescie. Takie dzikie wysypiska sa cyklicznie
sprzatane: Tablice informujace
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zakazie wyrzucania smieci pod kara administracyjna sa ustawione

w kilku miejscach na terenie miasta, miedzy innymi przy skrzyzowaniu AI. Pilsudskiego z ul. Gen.
Zajaczka zostala zawieszona taka tablica, ktora po krotkim okresie czasu zostala przez nieznanych
sprawcow usunieta. Miasto prowadzi takze monitoring mobilny miejsc, w ktorych pojawiaja sie
dzikie wysypiska smieci i w przypadku zidentyfikowania sprawcow takiego procederu kieruje
sprawe do Policji w celu ukarania sprawcow,
W zwiazku z powyzszym Rada Miasta uznaje przedmiotowa skarge za bezzasadna,

