
UCHWAŁA Nr XXXV/251/2008
Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 29 grudnia  2008 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Burmistrza Brzeska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 

zm.),  po  rozpatrzeniu  skargi  Pana  Bogdana  Zachary,  Rada  Miejska  w  Brzesku  uchwala  

co następuje:

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Bogdana Zachary  na działanie  Burmistrza  Brzeska  

w przedmiocie niewykonania uchwały Rady Miejskiej w Brzesku.

§ 2

Zobowiązuje  się Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Brzesku do zawiadomienia  skarżącego  

o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Brzesku 

mgr Franciszek Brzyk 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XXXV(251)2008 Rady Miejskiej w Brzesku

 z dnia 29 grudnia 2008 roku 

Pan  Bogdan  Zachara  w  dniu  20  listopada  2008  roku  złożył  w  Biurze  Rady  Urzędu 

Miejskiego w Brzesku skargę na działalność Burmistrza Brzeska o niewykonanie uchwał Rady.

W związku z tym, że Pan Zachara nie sprecyzował o jaką uchwałę chodzi, został pisemnie 

wezwany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej o sprecyzowanie skargi.

W dniu 3 grudnia wpłynęło pismo pana Bogdana Zachary w którym podaje nr uchwały – 

XXI/144/2008.  Uchwała  ta  stwierdzała  bezzasadność  skargi  Pana  Bogdana  Zachary  i 

zobowiązywała  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  do  poinformowania  skarżącego  o  sposobie 

załatwienia skargi. Ponieważ W aktach Urzędu Miejskiego znajduje się potwierdzenie odbioru 

skargi z dnia 4 marca 2008 r. należy uznać, że postępowanie było prawidłowe.

Pan  Bogdan  Zachara  kwestionuje  również  wybór  Rady  Sołeckiej  sołectwa  Mokrzyska. 

Prawidłowość  wyboru  tejże  Rady  była  już  przedmiotem wcześniejszej  skargi  Pana  Bogdana 

Zachary. Została ona rozpatrzona na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2008 roku. 

Rada Miejska uchwałą nr XXI/144/2008 została uznana za bezzasadną z powodów opisanych w 

uzasadnieniu do tej uchwały. Ponieważ skarżący nie przedstawił nowych okoliczności w sprawie 

wyboru  Rady Sołeckiej  Rada Miejska  podtrzymuje  swoje  stanowisko zawarte  w uchwale  nr 

XXI/144/2008 z dnia27 lutego 2008 roku.

Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Brzesku 

mgr Franciszek Brzyk


