UCHWAŁA NR XLII(306)2013
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 27 listopada 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 ( t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 zm. z 2013 r. poz.645) 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 pana Z. S. na działalność Burmistrza
Brzeska, Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1.
Uznaje się za bezzasadną skargę pana Z. S. na działalność Burmistrza Brzeska, w przedmiocie niegospodarności
Urzędu Miejskiego w Brzesku, z powodów wymienionych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do zawiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII(306)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 listopada 2013 r.
W dniu 26 września 2013 r. do Biura Rady Miejskiej w Brzesku wpłynęło pismo Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie przekazujące Radzie Miejskiej w Brzesku skargę pana Z. S. na działalność
Burmistrza Brzeska w przedmiocie postępowania o warunkach zabudowy na działce 1530 w Jasieniu oraz
o niegospodarności Urzędu Miejskiego w Brzesku. W związku z tym, że skarżący w skardze porusza sprawę
postępowania administracyjnego, którego stroną jest syn pana Z. S. - pan W. S., Przewodniczący Rady Miejskiej
wezwał skarżącego do przedstawienia pełnomocnictwa do reprezentowania pana W. S. pod rygorem
pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Pan Z. S. dostarczył pełnomocnictwo w terminie wyznaczonym przez
Przewodnioczącego Rady Miejskiej, a w dniu 18 października 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
przekazała Radzie Miejskiej uzupełnienie do złożonej skargi.
W dniu 14 listopada 2013 r. analizy złożonej skargi dokonała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Komisja
zapoznała się z dokumentami oraz wysłuchała wyjaśnień pracowników Urzędu Miejskiego. Skarżący, pomimo
właściwego zawiadomienia, podczas prac Komisji Rewizyjnej był neobecny.
Analizowana skarga dotyczyła niegospodarności oraz błędów w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o warunkach zabudowy na działce 1530 w Jasieniu oraz
niegospodarności Urzedu Miejskiego przy wydawaniu decyzji. W związku z tym, że Komisja pozyskała wiedzę
o tym, że postępowanie administracyjne jest w toku, postanowiono przekazać skargę do Burmistrza Brzeska,
w celu rozpatrzenia w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 234 kodeksu postepowania
administracyjnego.
Po analizie skargi w części dotyczącej niegospodarności Urzędu Miejskiego Komisja postanowiła przedstawić
Radzie Miejskiej wniosek o uznanie skargi za bezzasadną. Praktyka Urzedu Miejskiego, aby zlecac na zewnątrz
przygotowywanie projektu decyzji o warunkach zabudowy podyktowana jest niedoborem osób z odpowiednimi
uprawnieniami architektonicznymi. Komisja uznała za zasadne wyjaśnienia pracowników UM, że w sytuacji
nadmiaru wniosków o wszczęcie postępowania o wydanie warunków zabudowy, konieczne jest zlecanie na
zewnątrz wykonywania części zadań w celu przyspieszenia postępowania.
W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną.
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