Uchwała Nr XXIX/ 143 /2005
Rady Gminy Cisek
z dnia 25 kwietnia 2005r
w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skarg Konrada Haronski z dnia 04 marca
2005 roku.
Działaj c na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113,
poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 ,poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568
oraz z 2004r Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203,) oraz art.239 Kodeksu Post powania
Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071, z 2001r Nr 49,
poz.509, z 2002r Nr 113, poz.984, z 2003r Nr 169, poz.1387, Nr 130, poz.1188, Nr 170
poz.1660, z 2004r Nr 153 poz.1271,Nr 162, poz.1692) Rada Gminy uchwala co nast puje:
§1
W zwi zku ze skarg Konrada Haronski zawart w pi mie z dnia 04 marca 2005r
podtrzymuje si stanowisko Rady Gminy Cisek wyra one w Uchwale Nr XXVII/130/2005
z dnia 28 lutego 2005r w sprawie skargi zawartej w pismach z dnia :
a/ 29.12. 2004r wniosek o zbadanie wystawionego dokumentu z 1997r przez funkcjonariuszy
publicznych Gminy Cisek w znaczeniu prawnym art.271 § 1 k.k,
b/ 30.12.2004r wniosek o zbadanie prawdopodobie stwa wydania karty pomocy w 1997r na
gospodarstwo Anny Pietruszka w Płoni,
§2
W zwi zku ze skarg Konrada Haronski zawart w pi mie z dnia z dnia 04 marca 2005
podtrzymuje si stanowisko Rady Gminy Cisek wyra one w Uchwale Nr XXVII/131/2005
z dnia 28 lutego 2005r w sprawie skargi zawartej w pismach z dnia:
a/ 29.11.2004r dotycz ce braku odpowiedzi na pismo z dnia 29.12.2000r oraz braku reakcji
Wójta na kradzie wody z publicznych hydrantów,
b/ 01 12. 2004r dotycz ce zapłaty za szkody i słu ebno gruntow budowy wodoci gu
w 1997r
§3
Uchwała podlega dor czeniu Konradowi Haronsce.
§4
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Cisek.
§5
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz

