
Uchwała Nr XXI(144)2008 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 lutego 2008 roku 

 
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska. 
 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 
samorządzie gminnym /tekst jednolity: 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 /tekst jednolity: Dz.U z 2000 r Nr 98, poz. 
1071 z późn.zm./ 
 
Rada Miejska w Brzesku u c h w a l a co następuje: 

§ 1. 
 
 
Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Bogdana Zachara z dnia 01 października 
2007 roku na działalność Burmistrza Brzeska z przyczyn podanych w 
uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały . 

§ 2. 
 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXI(144)2008 z dnia 27 
lutego 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska. 
 
 
1.Dnia 01 października 2007 roku do Rady Miejskiej w Brzesku wpłynęła skarga 
Pana Bogdana Zachary na działanie Burmistrza Brzeska.  
W skardze tej Pana Bogdan Zachara poruszył sprawę dotyczącą  
nieprawidłowego wyboru Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokrzyska Gmina Brzesko,  
twierdząc, że cyt.: Wybór ten jest niezgodny z obowiązującym Statutem 
ponieważ  
liczba osób uprawnionych do głosowania nie była wystarczająca ( głosowało 97  
osób a wymagane jest 100). - kon.cytatu.  
Przedmiotową skargę Przewodniczący Rady Miejskiej skierował do Komisji  
Rewizyjnej. 
 



2.Dnia 03 października 2007 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
przygotowując posiedzenie Komisji pismem znak: BR/IX/0813/110/MK 
(Rej.skarg BS VII.0560/8/2007) wystąpiła do Burmistrza Brzeska z wnioskiem o 
zbadanie poruszanej przez Pana Bogdana Zacharę sprawy przez radców 
prawnych Urzędu Miejskiego oraz przedstawienie Komisji Rewizyjnej opinii 
prawnej dotyczącej spraw poruszanych w skardze. 
 
3.Pismem znak: BRM/IX/8013/110/MK (Rej.skarg BS VII.0560/8/2007) z dnia 
08 października 2007 r. Pan Bogdan Zachara został powiadomiony o fakcie 
przekazania skargi radcom prawnym Urzędu Miejskiego w celu zbadania pod 
względem prawnym spraw w niej poruszanych. 
 
4.Dnia 19 października 2007 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła opinia prawna 
w sprawie "Skargi Bogdana Zachary na działanie Burmistrza Brzeska".  
W opinii tej Radca Prawny Urzędu Miejskiego stwierdza między innymi cyt: 
"W analizowanym stanie faktycznym na zebraniu wyborczym obecnych  
było 324 osób uprawnionych, zatem była to liczba wymagana § 26 ust. 1  
Statutu Sołectwa. 
Fakt, że spośród obecnych i uprawnionych do głosowania głosowało  
jedynie 96 osób nie stanowi podstawy do kwestionowania wyboru Rady  
Sołeckiej jako niezgodnego ze Statutem Sołectwa."  kon cytatu.  
 
5.Po otrzymaniu opinii prawnej na dzień 29 października 2007 r. zostało 
zwołane posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W pkt. 3 porządku posiedzenia 
zaplanowano zapoznanie się ze skargą złożona przez Pana Bogdana Zacharę. 
W celu całościowego wyjaśnienia sprawy na posiedzenie komisji stosownym  
pismem został zaproszony Pan Bogdan Zachara, jednakże na posiedzenie 
Komisji nie  
przybył. 
Po dogłębnym zapoznaniu się ze sprawą poruszaną w skardze, omówieniu  
wszystkich jej aspektów Komisja Rewizyjna przyjęła między innymi następujący  
wniosek : 
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"Komisja rozpatrzyła skargę złożona przez Pana Bogdana Zacharę  
zam. Mokrzyska, wnioskuje do Pana Burmistrza o zwołanie zebrania  
wiejskiego sołectwa Mokrzyska, w celu przedstawienia sprawy dot. wyboru  
Rady Sołeckiej wsi Mokrzyska dokonanego w dniu 25 lutego 2007 roku  
i ewentualnego powtórzenia wyborów tejże rady. Głosowano jednogłośnie. 
 
6.Dnia 05 listopada 2007 r. wszystkie wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
odbytego w dniu 29 października 2007 roku zostają przekazane Burmistrzowi 
Brzeska Panu Janowi Musiał celem ich realizacji i nadania dalszego biegu 
sprawom rozpatrywanym przez Komisję. 
 
7.Na sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej dnia 28 listopada 2007 roku , na 
której był obecny również Pan Bogdan Zachara w imieniu Komisji Rewizyjnej 
Przewodnicząca tejże Komisji przedstawiła Radzie Miejskiej stanowisko 
wypracowane w tej kwestii. W trakcie obrad i omawiania przedmiotowej skargi 
ówczesny Komisarz /Burmistrz/ Pan Stanisław Sułek, poinformował Radę, iż 
wystąpił do Sołtysa wsi Mokrzyska Pana Bartłomieja Bieniasza w sprawie 
ustalenia terminu zwołania zebrania wiejskiego, które w najbliższym czasie się 
odbędzie.  
Należy zaznaczyć, iż ani obecny na sesji Pan Zachara /składający skargę/, ani 
Rada  
Miejska, ani Sołtys wsi Pan Bartłomiej Bieniasz nie kwestionowali takiego 
sposobu  



rozwiązania przedmiotowej sprawy /skargi/. 
Z przyczyn niezależnych od Rady Miejskiej, ani Komisji Rewizyjnej nie  
doszło do zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców, dlaczego ? nie wiadomo.  
W tej kwestii winien wypowiedzieć się Pan Bogusław Babicz pełniący obowiązki  
Burmistrza Brzeska. 
 
Biorąc pod uwagę opinię prawną Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego Rada 
Miejska w Brzesku postanawia jak w sentencji uchwały. 

 
 


