
UCHWAŁA NR XXVI/184/2012

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Odmawia się uwzględnienia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi "Kopaliny" w Brzesku do 
usunięcia naruszenia prawa w Opinii Nr XVIII/5/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. 
w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na tymczasowy zjazd 
z autostrady ul. Leśną w Brzesku, jako bezzasadnego z powodów określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/184/2012 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

Pismem z dnia 14 lipca 2012 r. (Data wpływu: 18 lipca 2012 r.) Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi 
"Kopaliny" w Brzesku zwróciło się z wnioskiem o cyt: „usunięcie naruszenia prawa w uchwale nr 
XVII/5/2011 podjętej dnia 28 grudnia 2011 r. "w sprawie toczącego się postępowania o wydanie 
decyzji środowiskowej na tymczasowy zjazd z autostrady ul. Leśną w Brzesku".” 

W związku z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku przez Radę Miejską we właściwym terminie, 
Przewodniczący Rady Miejskiej wystosował w dniu 10 sierpnia 2012 r. pismo do wnioskodawcy, 
w którym poinformował, że wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 14 września br. 

W toku rozpatrywania wniosku okazało się, że wymieniona wyżej uchwała nie jest uchwałą, 
a jedynie opinią Rady Miejskiej w Brzesku podjętą na podstawie § 2 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Rady 
Miejskiej, stanowiącego załącznik do statutu Gminy Brzesko. W związku z tym nie może być mowy 
o naruszeniu prawa, gdyż opinia Rady Miejskiej nie jest aktem prawa. Opinia, która została podjęta 
mogła być brana pod uwagę, przy wydawaniu aktów prawa przez inne organy, natomiast sama 
w sobie nie może być jako taki akt traktowana. 

Biorąc pod uwagę powyższe nie można mówić o naruszeniu prawa i wniosek Stowarzyszenia nie 
może zostać uwzględniony. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk
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