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BRZESKU

z dnia 28 paldziemika

201 5

r.

w sprawie rozprtrzenia skargi na Burmistrza Brzesk{

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym(tekst jednolity
Dz.U.z20l5 r., poz. l5l5) oraz ar1.232 $2w zwi4zku z afi.223 S 2 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.u z 2013 r. poz.267 z pbin zm.) po rozpatrzeniu skargi pana M.K Rada
Miejska w Brzesku uchwala co nastgpuje:

$1.
Przekazr\e sig do zalatwienia Burmistrzowi Brzeska sprawg skargi Pana

M.K zdnia

z powod6w wymienionych w uzasadnieniu do uchwaly.

ll

wrzesnia 2015 r.

$2.
Zobowiqzuje sig Burmistrza Brzeska do zawiadomienia Rady Miejskiej w Brzesku o sposobie zalatwienia
skargi.

s3.

Zobwiyule

sig Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Brzesku do zawiadomienia skari4cego o przekazanit

skargi.

$1.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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RADA MIEJSKA
W BRZESKU

32-800 Bzesko, ul Glowackiego
let. 14 69 55

il:

5i

UZASADNIENIE
Do Uchwaly Nr

XVI/I092015 Miejskiej w Brzesku z dnia 28 paZdziernike 20t5r. w sprawie
rozprtrzenie skargi na Burmistrza Brzeska.

W dniu I I wrze(nia 2015 r. do Rady Miejskiej w Brzesku *ptyngla skarga M.K. kt6rej przedmior
stanowi brak odpowiedzi na wniosek skierowany do Burmistrza Brzeska w dniu 4.06.2013 r.
Jak w1'nika z dokument6w w dniu 7.06.2013 r. do Urzgdu Miejskiego wplyn4l List ot*ar4, podpisany
przez skarz4cego M.K. w kt6rym zawarty jest wniosek o tresci ,,Postulujemt, :atem by ulicomi naszego

miasl.t Brzesko okocim przeszedl mqrsz zwolennik6\' vcia i prau.dy, dla uhiegania sig o miejsce nq
clfrot-vm ntullipleksie , ku v,olnoici slot'a v mediach kotolickich dla Telet i:ji Trv.am ,,

Z oriwiadczenia Kierownika Biura Promocji Urzgdu Miejskiego w Brzesku z dnia 2g.09.201 5 r.
wynika, ze przedmiotowe pismo zostalo skierowane do Biura promocji, d. kierowanej przez niego
kom6rki organizacyjnej . Analizui4c tresd pisma skar2qcego z dnia 4.06.2013 r. Kierownik Biura
Promocji doszedl do wniosku .Ze jest ,o rodtaj monifestu programowego outora . kt6ry jok kazur\ rego
rodzaju dokument zay,iera idee. troktuje o sensie ,ycia, ma v,igc charakter cryslo egl,slencjalny. MijEc
to na uwadze doszedl do przekonania ;e autor, jak ko:dy tn'6rca tego typu dokument6t, ,nie oczekuje
odpou'ied:i na svoje pr:eslanie ,lec: w,a:ne jesl dla niego w),sluchqnie.
Pismo skar2qcego z dnia 4.06.2013 r. zostalo zadekretowane przez Sekretarza Gminy do Biura

Promocji. Nie trafilo do Burmistrza Brzeska, lecz do Kierownika Biura Promocji ito on powinien na to
pismo odpowiedziei lub skierowai do podleglego pracownika celem udzielenia odpowied'zi. Kierownik
Biura Promocji wyjainil . 2e odpowiedzi nie udzielil z powodu blgdnej interpretacji pisma i uznaniu go
za pismo stanowiqce rodzaj manifesru progrqmovego autora , a nie wniosek, na kt6ry nalei udzielii
odporviedzi. Wyjainienia te przyjgro i uznano za wiarygodne .
W zwi4zku z przedstawionymi wyjainieniami i po zapoznaniu sig z dokumentami nalezy stwierdzid,
prqpisai, Burmistrzowi Brzeska winy w nie zalatwieniu wniosku w terminie ajedynie
ewentualny brak nadzoru nad pracownikiem odpowiedzialnym za zalatwienie sprawy. Naleialo zatem
2e nie mozna

przekazai skargg Burmistrzowi Brzeska w celu rozpatrzenia skargi i ewentualnego wyciqgnigcia
konsekwencji dyscyplinuiqcych zgodnie z an.223g2 kodeksu postgpowania administracyjnego. Rada
Miejska nie posiada kompetencji do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzgdu Miejskiigo.
Na podstawie art- 23252 skargg przekazuje sig zatem Burmistrzowi Brzeska z obowiqzkiem
poinformowania Rady Miejskiej w Brzesku o sposobie jej zalatwienia.
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