Uchwała Nr XXI(145)2008 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 27 lutego 2008 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z
późn.zm/ oraz art. 229, pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks
postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U z 2000 roku, Nr 98, poz.
1071 z późn.zm./

Rada Miejska w Brzesku
u c h w a l a co następuje :
§ 1.

Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Stanisława Pagacz z dnia 20 grudnia
2007 roku na działalność Burmistrza Brzeska dotyczącą wydzierżawienia Pani
Agnieszce Misina części gruntu gminnego położonego w miejscowości
Mokrzyska, a przylegającego do "działek nr 854/16 i 872/1".
§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XXI(145)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z
dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Brzeska.

Umową znak: GGMR.IV.72243/53/2007/ES z dnia 2 kwietnia 2007 roku
Burmistrz Brzeska wydzierżawił na okres 3 letni Pani Agnieszce Misina część
działki 854/16 położonej w miejscowości Mokrzyska. Z decyzją taką nie godzi się
Pan Stanisław Pagacz, który dnia 21 grudnia 2007 roku składa do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku pismo w tej sprawie, prosząc w nim

"o przeprowadzenie kontroli w zakresie poprawności i zasadności
wydzierżawiania przez Gminę Brzesko "gruntu przyległego" do działki nr 854/1 i
nr 872/1 położonego w Mokrzyskach"
Dnia 11 lutego 2008 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki
Finansowej; Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, podczas którego komisje
przeprowadziły wizję lokalną w terenie, po której przyjęły następujące wnioski :
Komisje nie widzą konieczności rozwiązania zawartej umowy na 3- letnią
dzierżawę dla Pani Agnieszki Misina gruntu gminnego położonego we wsi
Mokrzyska zgodnie z załącznikiem graficznym. Głosowano jednogłośnie.
Komisje wnioskują o opracowanie planu zagospodarowania terenu położonego
we wsi Mokrzyska pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z podjętą uchwałą
zebrania wiejskiego w marcu 2007 roku . Głosowano jednogłośnie .
Przedmiotowy wniosek dotyczy terenu gminnego , na którym zlokalizowana jest
droga dojazdowa tak do Pana Stanisława Pagacz jak i Pani Agnieszki Misina.Po
opracowaniu planu zagospodarowania dla tego terenu zostaną wydzielona
działki pod budownictwo mieszkaniowe, drogi dojazdowe jak również pokazana
zostanie cała infrastruktura terenu.

