
UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na brak konstruktywnych działań związanych z naruszeniem własności 
prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku.

Na podstawie art.232 § 2 i 3 w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.23 z póź. zm. oraz art 18 ust.2 pkt 15)
w związku z art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., 
poz.446 z póź.zm), po rozpatrzeniu skargi Pani G.D. na brak konstruktywnych działań związanych z naruszeniem 
własności prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku , zawartej  w piśmie z dnia 16.03.2017 r. Rada Miejska 
w Brzesku uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Przekazuje się skargę do załatwienia Burmistrzowi Brzeska, z powodów wymienionych w  uzasadnieniu do 
niniejszej uchwały.

2. Zobowiązuje sie Burmistrza Brzeska do zawiadomienia Rady Miejskiej w Brzesku o sposobie  załatwienia 
skargi.

§ 2. 

Zobowiązuje sie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do zawiadomienia skarżącej o przekazaniu 
skargi do załatwienia Burmistrzowi Brzeska.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXXVIII/266/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na brak konstruktywnych działań związanych z naruszeniem
własności prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku.

Pani G.D. pismem z dnia 16.03.2017 r. złożyła w trybie art.227 Kpa skargę na brak

konstruktywnych działań związanych z naruszeniem własności prywatnej przez Urząd Miejski w Brzesku,

wykonanie robót bez stosownego pozwolenia oraz zniszczenia punktów geodezyjnych ( przykrycie

graniczników bitumitem), przy budowie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze polnej ( Bujaka) działka

nr 384, łączącej ulice Szczepanowską z Na Górkach w Brzesku.Skarżaca w swoim piśmie przedstawiła

przebieg swojej sprawy i wniosła o podjecie stosownych czynności w celu usunięcia popełnionych

nieprawidłowości przez Urząd Miejski w Brzesku w związku z rażącym naruszeniem prawa.

Zgodnie z art. 232 § 2 i 3 Kpa , skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również

jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi

o sposobie jej załatwienia, przy czym o przekazaniu skargi zawiadamia sie również skarżącego.

Skarga Pani G.D. dotyczy działania Urzędu Miejskiego w Brzesku, który jest aparatem

pomocniczym Burmistrza Brzeska.Wobec skierowania skargi ogólnie na brak konstruktywnych działań

Urzędu Miejskiego w Brzesku, skarga dotyczy braku konstruktywnych działań przez pracownika bądź

pracowników tego Urzędu, w których zakresie obowiązków jest załatwianie tego rodzaju spraw. W treści

skargi pojawiają się elementy związane z naruszeniem własności, brakiem pozwolenia na budowę

i zniszczeniem punktów geodezyjnych, które stanowią jedynie cześć argumentacji, która ma wykazać

nieprawidłowości w robotach budowlanych wykonanych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz obowiązek

usunięcia tych nieprawidłowości przez ten Urząd. Skarżąca oczekuje wprost, że Rada Miejska w Brzesku

uznając jej skargę za zasadną, doprowadzi do podjęcia stosownych czynności przez Urząd Miejski

w Brzesku w celu usunięcia popełnionych nieprawidłowości przy wykonywanych robotach budowlanych.

Rada Miejska rozpatrując skargę Pani G.D., ustaliła na podstawie wyjaśnień Burmistrza Brzeska, iż

w piśmie z dnia 24.10.2016 r. Pani G.D. zażądała kategorycznie przesunięcie drogi z działki(...)

w Jadownikach przywracając ją do pierwotnych granic. Na żądanie to skarżąca nie uzyskała odpowiedzi .

Z tego te względu należy uznać, że pracownik bądź pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku, w których

zakresie obowiązków jest załatwianie tego rodzaju spraw, nie załatwili w tym zakresie sprawy Pani G.D.

Dokonując powyższych ustaleń Rada Miejska w Brzesku przekazuje skargę do załatwienia

Burmistrzowi Brzeska, jako przełożonemu pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku, a jednocześnie

organowi właściwemu do merytorycznego załatwienia sprawy Pani G.D., zobowiązując jednocześnie
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Burmistrza Brzeska do zawiadomienia Rady Miejskiej w Brzesku o sposobie załatwienia skargi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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