
Uchwała Nr XXIII/167/12
Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia  29 maja  2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.),  w związku z  art.229 pkt.3 
Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. ) 
i § 22 ust.1 Statutu Gminy Byczyna. Rada Miejska  w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1.    Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny, Rada Miejska w 
Byczynie uznaje skargę nr Or-VI.1510.1.2012 za bezzasadną. 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Byczynie.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Byczynie

                                                Grzegorz Kapica



Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie 
w sprawie skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Byczynie na podstawie 
upoważnienia Nr Or-II.0012.1.37.2012 z dnia 16.05.2012r.   
Zgodnie  z  §  38 ust.1  ppkt.c  Statutu  Gminy Byczyna  Komisja  Rewizyjna  bada skargę  na 
Burmistrza Byczyny i przedkłada Radzie Miejskiej w Byczynie treść uzgodnionego projektu 
odpowiedzi,  który  następnie  Rada  Miejska  w  Byczynie  przyjmuje  w  formie  uchwały. 
Szanowna p.Maria Bilińska w dn.26.01.2012r. wystąpiła do Burmistrza Byczyny z pismem 
mającym znamiona skargi w zakresie przeznaczenia spornego terenu tj. placu sąsiadującego 
z nieruchomościami przy ul.Kościelna, Okrężna i Szpitalna w Byczynie uznając, że Burmistrz 
Byczyny w sposób sprzeczny z prawem zamierza przeznaczyć w/w działkę pod zabudowę 
mieszkalno – usługową.  Pani Maria Bilińska skierowała również pismo podobnej treści do 
p.Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego z prośbą o interwencje w sprawie zamiaru 
zabudowy w/w działki. Organa Wojewody po rozpatrzeniu skargi (pisma ) p.Marii Bilińskiej 
na działalność Burmistrza Byczyny zgodnie z art.229 pkt.3 Kpa stwierdził, że skargę składa 
się do organów właściwych do ich rozpatrzenia – organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dot.  zadań lub działalności  Burmistrza  Byczyny również w zakresie  prowadzenia  polityki 
zagospodarowania  przestrzennego – jest  Rada  Miejska  w Byczynie.  W dniu 26.04.2012r. 
Rada  Miejska  w Byczynie  uznała  iż  pismo  p.Marii  Bilińskiej  skierowane  do  Burmistrza 
Byczyny,  oraz Wojewody Opolskiego ma znamiona skargi i dlatego zleciła załatwienie tej 
spawy Komisji  Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dn. 16.05.2012r. 
zapoznała się z całością materiałów źródłowych, oraz z całą korespondencją związaną z tą 
sprawą: 
1) Pismem p.Marii Bilińskiej skierowanym do Burmistrza Byczyny, jak również odpowiedzią 
na to pismo.  
2)  Pismem  p.Marii  Bilińskiej  skierowanym  do  Wojewody  Opolskiego,  jak  również 
z odpowiedzią na to pismo.  
3)  Zapoznano  się  również  z  całą  pozostałą  korespondencją  dot.  tej  spornej  sprawy. 
Komisja  Rewizyjna  przeprowadziła  również  wizję  lokalną  w  terenie,  aby  zapoznać  się 
z przedmiotem sporu, jak również zapoznała się ze stanem prawnym spornej nieruchomości. 
Sporna  nieruchomość  (  działka  nr  430,  położona  jest  przy  ul.Okrężnej  )  jest  ujęta 
w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  i  zostanie  przeznaczona  pod 
zabudowę mieszkalno – usługową. Jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego- Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010r., ogłoszona w 
Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 141,  z  dn.  07.12.2010r.,  poz.  1655. 
Zgodność przeprowadzonej procedury z przepisami na podstawie której  powstał  w/w plan 
potwierdził  zespół  radców  prawnych  Wojewody  Opolskiego.Mając  na  uwadze  zebrany 
materiał Komisja Rewizyjna stwierdziła, że działania Burmistrza Byczyny noszą znamiona 
praworządności i nie są sprzeczne z prawem miejscowym oraz ustawami Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komisja Rewizyjna uznała skargę p.Marii Bilińskiej za bezzasadną .

W związku z powyższym Komisja  Rewizyjna  przedkłada Radzie  Miejskiej  projekt 
uchwały  wraz  z  powyższym  stanowiskiem  celem  uznania  bezzasadności  skargi  p.Marii 
Bilińskiej na Burmistrza Byczyny

                                                                                                    Przewodniczący  
                                                                                                 Komisji Rewizyjnej 
                                                                                           Rady Miejskiej w Byczynie      
                                            

                  Jacek Kulisiński




