
UCHWAŁA NR LII/368/2014
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska

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

z 2013 r., poz. 594 z póź.zm) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana W.S. z dnia 

18 czerwca 2014 r. na Burmistrza Brzeska, Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1. 
Uznaje się za bezasadną skargę Pana W.S. na Burmistrza Brzeska z dnia 18 czerwca 2014 r.  
w przedmiocie braku prawidłowego rozpatrzenia przez Burmistrza Brzeska wczesniej złożonych przez 
niego skarg z dnia 6.05.2014 i 15.05.2014 z powodów wymienionych w uzasadnieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do zawiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LII/368/2014 Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 03 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska

Pan W. S. w dniu 18.06.2014 r. złożył w Urzędzie Miejskim w Brzesku skargę na Burmistrza Brzeska.
Przedmiotem skargi było niewłasciwe według skarżącego rozpatrzenie przez Burmistrza Brzeska skarg pana W.
S. na pracownika Urzędu Miejskiego, a dotyczących jego wypowiedzi dla mediów lokalnych.

Komisja Rewizyjna analizowała skargę na swoim posiedzeniu w dniu 3 lipca 2014 r. Po wysłuchaniu stron
zapoznaniu się z dokumentacją sprawy Komisja odroczyła rozpatrzenie sprawy w związku z koniecznością
uzyskania kolejnej opinii prawnej.

W dniu 27 sierpnia 2014 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzesku ponownie zapoznała się z
dokumentami sprawy i wysłuchała pracowników Urzędu Miejskiego oraz pana W. S., a następnie podjęła
wniosek o uznanie skargi za bezzasadną. Komisja nie stwierdziła uchybień w postępowaniu Burmistrza Brzeska
w rozpatrzeniu poprzednich skarg i brak jest podstaw do innej decyzji.

W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną.
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