
Uchwała Nr  XXVII/123/08 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 23 października 2008 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 sierpnia 2008 r. Pana 

Zbigniewa Pakuły na działalność Burmistrza Miasta Brzeziny  

 

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 2002r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 

2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 

173, poz. 1218) art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. 

Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 

1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 

1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64, poz. 585) Rada 

Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej uznaję się skargę z dnia 29 sierpnia 

2008 r. Pana Zbigniewa Pakuły na działalność Burmistrza Miasta Brzeziny za 

bezzasadną.   

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

 

Zbigniew Bączyński 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały XXVII/123/08 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 23 października 2008 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 sierpnia 2008 r. Pana 

Zbigniewa Pakuły na działalność Burmistrza Miasta Brzeziny  

 

29 sierpnia 2008 r. l.dz. 1929 do Urzędu Miasta Brzeziny wpłynęło pismo 

adresowane do Rady Miasta Brzeziny będące skargą na działalność Burmistrza 

Miasta Brzeziny w zakresie braku nadzoru nad dyrektorem Miejskiej Krytej 

Pływalni w Brzezinach i braku działania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, 

które według składającego skargę miało miejsce 27 sierpnia 2008 r.  

Na podstawie dokumentacji ustalono, co następuje:  

Burmistrz Brzezin po uzyskaniu informacji telefonicznej o nie sprzątnięciu 

plaży basenowej, kilka minut później poinformowała telefonicznie o tym fakcie 

dyrektora pływalni. Z wyjaśnień Burmistrz Miasta, która informacje uzyskała od 

dyrektora pływalni wynika, że pływalnia w okresie wakacyjnym pracuje w 

innym systemie pracy. Dla klientów czynna jest od godz. 10.00, a ratownicy 

przychodzący o godz. 8.00 swoje obowiązki rozpoczynają od czyszczenia plaży. 

Nie jest to jednak czyszczenie mające na celu usunięcie kamienia przy pomocy 

środków chemicznych, lecz jedynie bieżące utrzymanie plaży w czystości. 

Czynność ta najczęściej wykonana jest także po zakończeniu pracy pływalni, a 

więc o godz. 22.00 Jednakże z uwagi na niską frekwencję w ostatniej godzinie 

pracy sprzątanie odbywa się często przed godz. 22.00 i wtedy dla oszczędności 

następuje wyłączenie większości świateł.  

Do zarządzania pływalnią powołany jest dyrektor i to on sprawuje nadzór 

nad pracownikami i nad tym co się dzieje na pływalni. Wobec powyższego 

Burmistrz Miasta nie musiała osobiście sprawdzać każdej zgłaszanej 

nieprawidłowości.  

Sytuacja opisana w skardze nie stworzyła zagrożenia zdrowia i życia 

klientów pływalni, co potwierdza badanie przeprowadzone w dniu 1 września 

2008 r. podczas którego pobrano próbki wody.  Państwowa Inspekcja Sanitarna 

nie stwierdziła żadnych uchybień. Jest to potwierdzone wpisami w Książce 

Kontroli Sanitarnej obiektu 18 sierpnia 2008r. a także 1 września i 8 września 

2008 r.  

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miasta Brzeziny na wniosek Komisji 

Rewizyjnej podjęła uchwałę. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

 

Zbigniew Bączyński 


