
Uchwała Nr IX/77/2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 czerwca 2007 roku 

 
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 (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 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala 
co następuje: 

§ 1 
 
 
Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Jadwigi Kramer zam. Brzesko ul. 
Browarna 13/16 na działalność Burmistrza Brzeska w sprawie ważności uchwał 
podjętych na Ogólnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Mieszkańców 
Osiedla "Okocimskie" przeprowadzonym w dniu 26 marca 2007 r. 

§ 2 
 
 
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
UZASADNIENIE 
do uchwały Nr IX/77/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 czerwca 2007 
roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska 
 
Pani Jadwiga Kramer, zam. Brzesko ul. Browarna 13/16 złożyła skargę na 
działalność Burmistrza Brzeska wyrażającą się w odmowie uchylenia uchwał 
podjętych na Ogólnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Mieszkańców 
Osiedla "Okocimskie" przeprowadzonym w dniu 26 marca 2007 r. 
Pismem z dnia 28 marca 2007 skarżąca Jadwiga Kramer zakwestionowała 
ważność uchwał tego zebrania w zakresie wyborów Zarządu i Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla, wskazując jako przyczynę zaskarżenia fakt, że w zebraniu i 
wyborach uczestniczyły osoby niezamieszkałe na stałe na tym Osiedlu. 
W odpowiedzi udzielonej w piśmie z dnia 19 kwietnia 2007 r., znak: 
BS.VII.0719/11/2007/mg Burmistrz Brzeska poinformował skarżącą, że w 
zebraniu z dnia 26 marca 2007 r., uczestniczyło 74 osoby (zgodnie z § 14 ust. 2 
Statutu Osiedla "Okocimskie" stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały Nr 
XVI/107/2004 r. Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 r. dla 
ważności uchwał Zebrania konieczna jest obecność co najmniej 50 osób). 



Ponadto powołując się na treść § 14 ust. 1 tegoż Statutu, Burmistrz Brzeska 
wskazał, że prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Osiedla 
posiadający czynne prawo wyborcze. 
Dane ewidencji ludności prowadzone przez Wydział Spraw Społecznych i 
Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego potwierdzały, że Michał Gargul jest 
zameldowany na pobyt stały w Brzesku na terenie Osiedla Zielonka, posiada 
jednak zameldowanie czasowe do 1.02.2008 r. na Osiedlu "Okocimskie". 
Powyższe argumenty stanowiły podstawę do odmowy uchylenia uchwał 
podjętych na Ogólnym zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Mieszkańców 
Osiedla "Okocimskie" odbytym w dniu 26 marca 2007 r. 
W toku rozpatrywanej skargi Komisja Rewizyjna, działając w imieniu Rady 
Miejskiej przeprowadziła postępowanie wyjaśniające które potwierdziło 
prawidłowość postępowania Burmistrza Brzeska. W szczególności w ogólnym 
Zebraniu Mieszkańców Osiedla "Okocimskie" w dniu 26.03.2007 r. uczestniczyła 
wymagana liczba osób zdolnych do podejmowania ważnych uchwał, zgodnie z § 
14 ust. 2 i § 25 ust. 1 Statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla "Okocimskie" 
(zał. Nr 5 do uchwały Nr XVI/107/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 
stycznia 2004). 
Nadto istotne znaczenie w sprawie ma także okoliczność, że przepisy prawa 
wyborczego używając pojęcia stale zamieszkały na terenie danej jednostki nie 
stawiają wymogu by było to zameldowanie na pobyt stały, a faktyczne 
zamieszkanie. 
W zaistniałej sytuacji uznano skargę na działalność Burmistrza Brzeska za 
bezzasadną. 

 
 


