
Uchwała Nr XXII/ 156/2008 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 31 marca 2008 roku 

 
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1 
 
 
Uznaje się skargę Pana Bogdana Zachary z dnia 25 i 28 lutego 2008 roku na 
działalność Burmistrza Brzeska, za wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w 
uchwale  
Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 lutego 2008 roku w 
sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska. 

§ 2 
 
 
Odmawia się Panu Bogdanowi Zacharze uwzględnienia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa w Uchwale opisanej w § 1. 

§ 3 
 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/156/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 
marca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa. 
 
W dniu 29 lutego 2008 r. wpłynęła do Biura Rady Miejskiej w Brzesku skarga 
Pana Bogdana Zachary na działalność Burmistrza Brzeska, datowana 28 lutego 
2008 r, będąca uzupełnieniem skargi z dnia 25 lutego 2008 r. 
W związku z faktem, iż z treści tej skargi wynikło, iż dotyczy ona sprawy już 
rozstrzygniętej uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku, Nr XXI/144/2008 z dnia 27 
lutego 2008 roku, Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radcy prawnego 
Urzędu Miejskiego o wydanie opinii prawnej do przedmiotowej skargi. 
W sporządzonej opinii prawnej z dnia 14 marca 2008 r. radca prawny stwierdził 
m.in., iż rzeczywiście przedmiot skargi na Burmistrza Brzeska objęty uchwałą 



Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2008 r. jest tożsamy z przedmiotem skargi z 
dnia 25 i 28 lutego 2008 r. Tą ostatnią skargę należy zatem traktować jako 
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa kierowane zgodnie z art. 101 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym  do Rady Miejskiej. 
Rozpatrując zatem przedmiotową skargę Pana Bogdana Zachary z dnia 25 
lutego 2008r. uzupełnioną skargą z dnia 28 lutego 008 r. w trybie wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w 
Brzesku z dnia 27 lutego 2008 r., Rada Miejska w Brzesku podtrzymuje swoją 
argumentację w w/w uchwale co do prawidłowości przeprowadzenia wyborów do 
Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokrzyska. 
Rada Miejska nie stwierdza jednocześnie naruszenia prawa w podjętej uprzednio 
uchwale. 

 
 


