
Uchwała Nr XXIII/168/12
Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia  29 maja  2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego 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 Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny, Rada 
Miejska w Byczynie uznaje skargę nr  Or-VI.1510.2.2012 za bezzasadną. 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 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 Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole w Urzędzie Miejskim w Byczynie na podstawie 
upoważnienia Nr Or-II.0012.1.36.2012 z dnia 15.05.2012r..

Zgodnie z art.§ 38 ust.1 ppkt.c Statutu Gminy Byczyna Komisja Rewizyjna bada skargę na 
Burmistrza Byczyny i przedkłada Radzie Miejskiej w Byczynie treść uzgodnionego projektu 
odwiedzi, który następnie Rada Miejska w Byczynie przyjmuje w formie uchwały. Szanowny 
p.Jarosław Soroczyński w dn. 05.03.2012r. wystąpił do Marszała Województwa Opolskiego 
z  pismem mającym  znamiona  skargi  w zakresie  przeznaczenia  terenu  pomiędzy  stawem, 
a swoją posesją ( dz.nr 184/2 )uznając, że Burmistrz Byczyny w sposób sprzeczny z prawem 
zamierza  na tym terenie  wykonać parking,  a nadto nie godzi się na sprzedaż tego terenu 
zgodnie z wnioskiem skarżącego. W dniu 26.04.2012r. Rada Miejska w Byczynie uznała, że 
pismo  p.Jarosława  Soroczyńskiego  kierowane  do  Gminy  Byczyna  oraz  Urzędu 
Marszałkowskiego  ma  znamiona  skargi  i  dlatego  zleciła  załatwienie  tej  sprawy  Komisji 
Rewizyjnej.  Komisja  Rewizyjna  na  swoim posiedzeniu  w dn.  15.05.2012r.  zapoznała  się 
z całością materiałów źródłowych oraz z całą korespondencją związaną z tą sprawą :

1) Pismo p.Jarosława Soroczyńskiego skierowane do Marszałka Województwa Opolskiego.

2) Pismo Marszałka Województwa Opolskiego do Burmistrza Byczyny.

3) Pozostałą korespondencją Burmistrza Byczyny w tej sprawie. 

Komisja  Rewizyjna  przeprowadziła  również  wizję  lokalną  w  terenie,  aby  zapoznać  się 
z przedmiotem sporu,  jak również zapoznała  się  stanem prawnym spornej  nieruchomości. 
Powyższa nieruchomość jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
jako teren zieleni urządzonej. Rada Miejska w Byczynie na podstawie art.20 ust.1 ustawy 
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  –  podjęła  na  sesji  w  dn.30.09.2010r. 
Uchwałą  Nr  LVIII/428/10  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla Miasta Byczyna. Wojewoda Opolski zbadał przedmiotową uchwałę, co do 
jej  zgodności  z  przepisami  prawa,  nie  wnosząc  także  uwag  do  jej  treści  oraz  trybu 
sporządzania  tej  uchwały  pod  względem  proceduralnym.  Mając  powyższe  na  uwadze 
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.Jarosława  Soroczyńskiego  na  Burmistrza 
Byczyny za bezzasadną. 

W  związku  z  powyższym  Komisja  Rewizyjna  przedkłada  Radzie  Miejskiej 
w Byczynie  projekt wraz z powyższym stanowiskiem celem uznania bezzasadności skargi 
p.Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny.  

                                                                                                    Przewodniczący  
                                                                                                 Komisji Rewizyjnej 
                                                                                           Rady Miejskiej w Byczynie 

                  Jacek Kulisiński


