
UCHWAŁA NR XL(287)2013
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 25 września 2013 r.

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 (t.j. Dz.U. 

z 2013 r.,poz.594; zm.Dz.U 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 W.S. na Burmistrza 

Brzeska, Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się za bezasadną skargę Pana W.S. na Burmistrza Brzeska z dnia 02 lipca 2013 r. w przedmiocie braku 
nadzoru nad jednostkami odpowiedzielanymi za pomoc osobom poszkodowanym w powodzi na terenie Miasta 
Brzeska i pozostawienia mieszkańców bez pomocy 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. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

inż. Tadeusz Pasierb

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL(287)2013 Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brzeska

Pan W. S. w dniu 2 lipca 2013 r. złożył w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku skargę na Burmistrza Brzeska
w sprawie braku nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za pomoc osobom poszkodowanym w powodzi na
terenie miasta Brzeska i pozostawienie mieszkańców bez pomocy. W dniu 4 lipca 2013 r. wpłynęło również
uzupełnienie tej skargi związane z niezadowoleniem skarżącego związanym z zachowaniem jednego
z pracowników Urzędu Miejskiego.

W dniu 26 sierpnia 2013 r. analizą skargi zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej i stwierdziła, że
skargę w części dotyczącej pracownika Urzędu Miejskiego należy przekazać do rozpatrzenia Burmistrzowi
Brzeska. W części dotyczącej odpowiedzialności Burmistrza Brzeska, Komisja wysłuchała wyjaśnień
pracowników Urzędu Miejskiego oraz zapoznała się z aktami sprawy. Skarżący, pan W. S., pomimo
zawiadomienia nie stawił się na posiedzenie Komisji. Komisja w toku prac ustaliła, że pomoc w postaci
dostarczenia kontenerów na zalane i podtopione sprzęty, nie jest zadaniem własnym gminy i dlatego nie można
rościć pretensji w sytuacji, gdy taki kontener nie został podstawiony lub został podstawiony w późniejszym
terminie, czy też w innym miejscu niż oczekiwane. Treść skargi wskazuje, że skarżący nie miał zalanych
pomieszczeń mieszkalnych, a jedynie piwnice i w związku z tym nie był osobą, która powinna w pierwszej
kolejności oczekiwać pomocy gminy. Pomoc gminy w sytuacjach powodziowych powinna docierać przede
wszystkim do mieszkańców, którym pomieszczenia mieszkalne zostały zalane i których byt został zagrożony
w związku z utraconym w wyniku zalania dobytkiem. Taka pomoc była udzielana przez gminę w miejscach
zamieszkałych przez najbardziej poszkodowanych mieszkańców.

W związku z powyższym skarga pana W. S. na działalność Burmistrza Brzeska nie może zostać uznana za
zasadną.
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