UCHWAŁA NR XXXIV(242)2013
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu skargi Pani A.N. na działalność Burmistrza
Brzeska, Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1.
Uznaje się za bezasadną skragę pani A. N. na działalność Burmistrza Brzeska w przedmiocie nie udzialenia
odpowiedzi merytorycznej na pisma złożone w Urzędzie Miejskim z powodów wymienionych w uzasadnieniu do
uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV(242)2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 14 marca 2013 r.
W dniu 5 lutego 2013 r. pani A. N. złożyła w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku skargą na działaność
Burmistrza Brzeska wraz z załącznikami. Pani A. N. w piśmie informuje, że w dniu 8 stycznia 2013 r. złożyła
w Urzędzie Miejskim dwa pisma, na które nie została udzielona merytoryczna odpowiedź. W dniu 24 stycznia
2013 r. złożyła kolejne dwa pisma, na które również nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Miejskiej w dniu 6 lutego br. zwrócił się do Burmistrza Brzeska o złożenie wyjaśnień
w sprawie zlożonej skargi.
W dniu 13 lutego 2013 r. zasadność złożonej skargi stanowiła przedmiot obrad Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Brzesku. O posiedzeniu Komisji została również poinformowana pisemnie skarżąca. Podczas prac
Komisji wyjaśnienia złożyli merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego oraz odczytano pisemne wyjaśnienia
Burmistrza Brzeska. Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdziła, że nie ma podstaw, aby uznać za zasadną
skargę w przedmiocie braku merytorycznej odpowiedzi na pisma z dnia 8 stycznia 2013 r., gdyż odpowiedzi
zostały udzielone. Komisja uznała również za bezzasadną skargę w pozostałej części, czyli w przedmiocie
nieudzielenia odpowiedzi na pisma z dnia 24 stycznia br., gdyż termin do udzielenia odpowiedzi jeszcze nie
upłynął, a odpowiedź na nie została wysłana skarżącej w dniu 12 lutego 2013 r.
W związku z powyższym skargę należało uznać za bezzasadną.
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