UCHWAŁA NR LXX/437/21
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na wysokość opłaty
za miejsce pod grób murowany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229
pkt 3, art. 237 § 1 i 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.), § 72b ust.8 Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia
28 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Dz. Urz. Woj.
Doln. z 2005 r., Nr 58, poz. 1259 ze zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala,
co następuje:
§1
1. Rada Miejska w Bogatyni uznaje za bezzasadną skargę złożoną w dniu
13 maja 2021 r. przez Panią Ewę W. na wysokość opłaty za miejsce pod
grób murowany.
2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu
do uchwały, które stanowi jej integralną część.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni do przekazania
Skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie zgromadzonych dokumentów w ramach prac Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji komisja uznała skargę za bezzasadną. Wysokość zapłaty za
grób murowany rodzinny jest zgodny z uchwałą nr XLIII/269/20 rady Miejskiej
w Bogatyni z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania z cmentarzy komunalnych. Zgodnie z ustaleniami komisji została
wykupiona rezerwacja miejsca pod grób. Kwota ta została proporcjonalnie
odliczona od opłaty właściwej za grób rodzinny murowany. Zgodnie
z obowiązującym regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych opłata za
grób i opłata rezerwacji miejsca pod grób to są dwie różne opłaty. Nie ma
możliwości wykupu miejsca pod grób przed śmiercią a opłaty pobierane przez
zarządcę obejmują okres 99 lat.
W związku z powyższym komisja postanawia uznać skargę za bezzasadną.

