Uchwała Nr XXII/157/2008 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Paniš Maria Zachara na działalno ć
Burmistrza Brzeska.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzšdzie
gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó n.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 pó n.zm./ Rada Miejska w
Brzesku
uchwala co następuje :
§1
Uznaje się za zasadnš skargę Pani Marii Zachara z dnia 29 lutego 2008 roku na
działalno ć Burmistrza Brzeska w sprawie nieprzestrzegania prawa i nie udzielenia
informacji o jakš się zwróciła.
§2
Zobowišzuje się Przewodniczšcego Rady Miejskiej do poinformowania skarżšcego
o sposobie załatwienia skargi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczšcy
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/157/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 marca
2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Zachara na działalno ć Burmistrza
Brzeska.
Rozpatrujšc skargę Pani Marii Zachara należy zwrócić uwagę na następujšcy stan
faktyczny
i prawny sprawy.
Dnia 28 listopada 2007 roku do Urzędu Miejskiego w Brzesku wpływa pismo Pani Marii
Zachara w którym W/W zwraca się z pro bš do Burmistrza Brzeska o wydanie
wszystkich dokumentów zgromadzonych w sprawie BUA.V.7331/00 rozbudowy budynku
mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 66a w Brzesku opracowanego przez arch. M.
Bugajska-Pala, na działce nr 2338/1 .
Pismem znak: ITK.III.7331/00/07 z dnia 14 grudnia 2007 roku p.o. Burmistrza Brzeska

Pan Bogusław Babicz kieruje do Pani Marii Zachara pismo w którym zwraca się do W/W
o szczegółowe podanie danych postępowania. Kiedy był złożony wniosek oraz o jakš
inwestycję /dołšczyć ksero złożonego wniosku lub ksero wydanej decyzji. Podany przez
Paniš symbol sprawy nie posiada daty wszczęcia czy zakończenia postępowania, oraz
kolejno ci sprawy. Nie można dokładnie okre lić jakiego to postępowania dotyczyło. Na
działce nr 2338/1 w Brzesku toczyło się kilka postępowań o różnych nazwach
inwestycji.
Pismem z dnia 05.01.2008 r. /wpływ do Urzędu Miejskiego
7 stycznia 2008 r./ Pani
Maria Zachara ponownie zwraca się do p.o. Burmistrza Brzeska o wydanie kserokopii
wszystkich dokumentów zgromadzonych w sprawie BUA.V.7331/00o w załšczeniu
przekazujšc postanowienie WOSOZ w Tarnowie z dnia 01.06.2000 r., znak: SOZ-I474/2000.
Pismem z dnia 05 marca 2008 r. znak: ITK.III.7328/7/08 /wpływ do Rady Miejskiej oraz
wysyłka do P. Marii Zachara
11.03.2008 r./ Burmistrz Brzeska informuje, iż w 2000 r.
w Urzędzie Miejskim nie toczyło się postępowanie administracyjne dotyczšce wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdyż nigdy nie wpłynšł taki
wniosek.
Majšc powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż strona winna niezwłocznie otrzymać
materiały znajdujšce się w Urzędzie Miejskim o które zwracała się do Burmistrza Brzeska.
A jeżeli takowych dokumentów nie ma w Urzędzie winna niezwłocznie otrzymać stosowne
wyja nienia. Chodzi tutaj przede wszystkim o poszanowanie obywatela oraz o stosunek
do Niego.
Bioršc pod uwagę powyższe należy uznać skargę Pani Marii Zachara za z a s a d n š.

Przewodniczšcy
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

