
UCHWAŁA Nr XXI(146)2008 RADY Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 lutego 2008 roku 

 
 
w sprawie: przekazania skargi. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 2 i 
art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  
Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
Przekazuje się skargę z dnia 30 września 2007 roku (wpływ do UM dnia 1 
października 2007 r. złożoną przez Panią Marię Zachara : 
1. w części dotyczącej toczącego się postępowania sądowo-administracyjnego 
do Sądu Administracyjnego w Krakowie. 
2. Burmistrzowi Brzeska w zakresie działalności pracownika Urzędu Miejskiego w 
Brzesku -  
celem rozpatrzenia wg. kompetencji, stosownie do uzasadnienia, które stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały 

§ 2 
 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skargi i zawiadomienia 
skarżącego o przekazaniu skargi. 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
UZASADNIENIE do UCHWAŁY Nr XXI(146)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  
27 lutego 2008 roku w sprawie przekazania skargi .  
Dnia 01 października 2007 r. do Urzędu Miejskiego oraz do Rady Miejskiej w 
Brzesku wpływa skarga Pani Marii Zachara na Burmistrza Brzeska w sprawie 
wydania decyzji  
NrITK.III.7331/5/07/KG. Decyzją tą Burmistrz Brzeska odmówił Pani Marii 
Zachara ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego "zmiana 
sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele handlowo-usługowe na 
działce nr 2338/1 w Brzesku". Chcąc dogłębnie zbadać sprawę Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzesku zwróciła się do Burmistrza Brzeska o 
przedstawienie dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem 
administracyjnym. Pismem znak: ITK.III.7331/5/07/KG z dnia 03 października 
2007 r. /wpływ do RM - 04.10.2007 r./ z-ca Burmistrza informuje 



Przewodniczącego Rady Miejskiej, iż całość dokumentacji została przekazana do 
Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, w związku ze skargą skierowaną przez 
Panią Marię Zachara do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W związku z 
przekazaniem całości akt sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i 
nie pozostawieniem kopii ich w Urzędzie Miejskim Komisja Rewizyjna nie miała 
możliwości zbadania zarzutów zawartych w skardze, a dotyczących 
prowadzonego postępowania administracyjnego. Komisja Rewizyjna zwróciła 
uwagę na fakt, iż takie postępowanie Urzędu Miejskiego jest błędne - 
przekazując akta sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pełna ich 
kopia winna być pozostawiona przez organ prowadzony postępowanie 
administracyjne. Należy zaznaczyć, iż w mc. grudniu 2007 r. do Biura Rady 
Miejskiej w Brzesku zostały przekazane przez stronę kopie dokumentów 
będących w posiadaniu P. Zachara  
/10 dokumentów, które dołączono do akt sprawy, oraz ich zestawienie 
sporządzone przez Komisję Rewizyjną/ jednakże Komisja Rewizyjna nie mogła 
na ich podstawie zbadać poprawności prowadzonego postępowania 
administracyjnego, gdyż nie jest to pełna dokumentacja obrazująca tok 
prowadzonego postępowania administracyjnego.  
Analizując skargę Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż : 
1. nie może zbadać poprawności prowadzonego postępowania, gdyż akta 
sprawy w całości, bez pozostawienia kopii zostały przekazane poprzez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, do którego to Sądu przedmiotową decyzje zaskarżyła Pani 
Maria Zachara. W związku z faktem, iż NSA rozpatruje skargę Pani Marii 
Zachara - Komisja Rewizyjna wnosi o przekazanie skargi do WSA w części 
dotyczącej prowadzonego postępowania administracyjnego,  
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2. w części dotyczącej skargi na pracownika Urzędu Miejskiego - skargę 
przekazać do rozpatrzenia Burmistrzowi Brzeska.  
Komisja Rewizyjna przygotowała stosowne pisma znak: 
BR.IX.0813/109/2007/MK; BS.VII.0560/9/2007/EK z dnia 09 listopada 2007 
roku, którymi przekazano skargę do :  
ˇ Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, 
ˇ Pani Marii Zachara, 
ˇ Biura Samorządowego Urzędu Miejskiego w Brzesku. 
 
Pismem z dnia 14.11.2007 roku znak: W.II.501/144/2007 /wpływ do rady 
Miejskiej i Urzędu Miejskiego 20.11.2007 r./ Wojewódzki Sąd Administracyjny 
zwraca skargę Pani Marii Zachara informując, iż nie jest ona adresowana do 
Sądu. Tego samego dnia Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Ojczyk 
przekazuje przedmiotowe pismo do radców Prawnych UM z następującą 
adnotacją : 
"Radca Prawny UM w Brzesku.  
Uprzejmie proszę o opinię w/w sprawie / 20.11.2007 r." -  
podpis przewodniczącego Pana Krzysztofa Ojczyk 
Do dnia dzisiejszego do Rady Miejskiej, ani Komisji Rewizyjnej nie wpłynęła 
opinia o którą prosił Przewodniczący Rady. 
Analizując po raz kolejny skargę Komisja Rewizyjna stanęła na stanowisku, aby 
przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, "gdyż nie jest w 
stanie zapoznać się z aktami sprawy, ponieważ zostały one przekazane w całości 
do Sądu Administracyjnego w Krakowie przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze (na skargę od decyzji sygn.akt: SKO-I-7334/733/126/2007 z dnia 
14 czerwca 2007 roku), gdzie aktualnie sprawa ta jest rozpatrywana. Pismem z 
dnia 14 stycznia 20078 r. znak: : BR.IX.0813/109/2007/; BS.VII.0560/9/2007 
przekazano do WSA przedmiotową skargę. 
Natomiast, dnia 21 stycznia 2008 roku do Biura Rady wpływa pismo Burmistrza 
Brzeska znak: BS.VII.0560/9/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku skierowane do 



Pani Marii Zachara w którym Burmistrz Brzeska ustosunkowuje się do zarzutów 
zawartych w skardze. 
Należy zaznaczyć, iż Komisja Rewizyjna kilkakrotnie na swoich posiedzeniach 
zajmowała się skargą Pani Marii Zachara i o zajętych stanowiskach i podjętych 
działaniach informowała na kolejnych sesjach Radę Miejską. 
Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Brzesku orzeka jak w sentencji 
uchwały. 

 
 


