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ucHwALA NR XVr/t 08/20t5

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia28 paidziernika 201 5 r.

bezcrynno6d Burmistrza Brzeska i Urzqdu Miejskiego w Brzeskuw spralr ie skargi na

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt.l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.1. Dz.U.22015 r.
poz. l5l5) iat1.229 pkt 3 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego(j.
Dz. U.22013 r. poz- 267 z p6in. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co nastqpuje:

sr.
Uznaje sig za niezasadn4 skargg Skarz4cej J.K. na bezczynnoSd Burmistrza Brzeska iUrzgdu Miejskiego

w Brzesku w zakresie rozpatrzenia skargi na dzialania Zastgpcy Burmistrza .

$2.
Uzasadnienie fakg,czne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi zalqcznik do uchwaly.

s3.
Zobowiqzuje sig Przewodnicz4cego Rady Miejskiej do powiadomienia Skarz4cej o sposobie zalatwienia skargi.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjEcia.

CZACY RADY
W BRZESKU

$r.

PRZEWODNII
MIEJSKIEJ'

u.
mgr KrzysN*.
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Uzasadnienie

do uchwaty Nr XVI/I08/2015 Rady Miejskiej w Brzesku zdnia 2E paZdziernika 2015r. rv sprawie
skargi na bezczynno56 Burmistrza Brzeska i Urzgdu Miejskiego w Brzesku

Skar24ca J.K. uniosla w dniu 21.09-2015 r. skargg do Biura Rady Miejskiej w Brzesku podnoszqc w niej, ze
wdniu 29.07.2015 r. zloiryla skargq na ZastgpcA Burmistrza, Pana Jerzego Tyrkiela ido dnia 21.09.2015r.
nie otrzymala Zadnej odpowiedzi. Podniosla ponadto.2e nie otrzymala odpowiedzi tak2e na pismo zdnia
27.07.2015 r. ,ktore zlozyla do Pana Jerzego Tyrkiela.

Zgodnie zan.229pkt 3 ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego, jezeli przepisy szczeg6lne
nie okreSlaj4 innych organow wlaiciwych do rozpatrzenia skarg, Rada gminy jest organem u,lariciuym do
rozpatrzenia skargi dorycz4cej zadai lub dzialalnoSci w6jta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierownik6w
gminnl'ch jednostek organ izacyj nych.

Art. l8a ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. u.22015 r. poz. l5l5)
uprawnia radg grniny do kontroli dzialalno5ci w6jta. gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy zz pomoc4 komisji rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzesku pro zbadaniu spra\.ry ustalila nastgpuj4cy stan faktyczny:

Dzialaj4c na zlecenie Burmistrza Brzeska, Sekretarz Cminy Brzesko po otrzymaniu w dniu 29.0?.201 5 r.
skargi J.K. na Zastqpca Burmisrza Jerzego Tyrkiela zwr6cit sig pismem zdnia 3.08.2015 r. o pisemne
wyjainienie w sprawie dzialai dot. potwierdzenia faktycznej opieki na niepelnosprawn4 c6rkq skarr?cej.
J.Tyrkiel w tym samy dniu udzielil Sekretarzowi Gminy odpowiedzi , ze sprawa zostala zalatwiona stosownie
do uzgodnieri z dyrektorem MOPS. o prowadzonym w sprawie postgpowaniu uyjasniaiqcym w tym samym
dniu zostala powiadomiona skarzqca J.K. jednak nie odebrala skierowanej do niej przesylki poleconej.

W dniu 25.08.2015r. Sekretarz Gminy wystosowal do skarzqcej pismo BS.VII.l5l0.4.]0l5.SS w kt6rym
wyjainil szczegolowo stosowane w praktyce zasady potwierdzania przez w6jt6w(burmistrz6w) faktycznej
opieki nad osoba niepelnosprawnq uprawnionq do renty socjalnej, powolujqc sig na przepis art. l2b ust.2
ustawy z dnia 27 .06.2003 r. o rencie socjalnej ( Dz.ll. z 2013r . poz. 982 z p6zft- zm) pismo to zosralo wyslane
przesylkq poleconq za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 26.08.2015 r. , jednakZe po bezskutecznym
awizowaniu przez operatora pocaowego zostalo zwrocone wdniu 14.09.2015 r. na adres Urzgdu Miejskiigo
w Brzesku.

Odpowiedzi na skargg udzielono, zalem jak wynika z powyBzego w terminie i zarztt bezczynnoici
nie znajduje uzasadnienia w zgromadzonym materiale.

Realizuiqc dyspozycig przepisu art. l8a ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym.
Komisja Rewizljna przedlo?yla Radzie Miejskiej w Brzesku projekt uchwaty * rp"a*ie rozpat zenia
przedmiotowej skargi i uznania skargi za niezasadn4 .

PRZ EIT/ODN ICZACY
Rady r\jiejskiqj w Brzesku
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