
P R O T O K Ó Ł  NR  39/ 2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego  

w dniu :  3 lipca 2014  roku 

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz osoby zaproszone na 

posiedzenie według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył 

radny Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił 

porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na 

posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK WSPÓLNEGO POSIEDZENIA : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  

2. Analiza  skargi Pana  W.S.  

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.   

Protokół Nr 38/2014 Komisji Rewizyjnej został przyjęty pozytywnie jednogłośnie.  

Ad. 2      Analiza  skargi Pana  W.S.  

Przewodniczący komisji Leszek Klimek, odczytał treść opinii prawnej radcy 

prawnego Urzędu Miejskiego w Brzesku.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, wyjaśnił, że na początku maja udzielił wypowiedzi 

dla telewizji TVP INFO. Dodał, że w godzinach porannych zadzwonił redaktor telewizji, 

czy mógłby przeprowadzić wywiad w tym dniu, bo w tym samym dniu musi przesłać 

materiał do studia. Program ten, dotyczył zagospodarowania przestrzennego w Polsce. 

Pytań redaktora było około 10, na wszystkie udzieliłem odpowiedzi. Jeśli chodzi o tą 

konkretną wypowiedź w poruszanej treści skargi: zadano mi pytanie „co Pan W. 

powinien zrobić, żeby tam się mógł wybudować” ja odpowiedziałem tak jak to zostało 

wyemitowane. Podtrzymuje, że nie było tam żadnego kłamstwa ani nieprawdziwych 

informacji. Nie zostało wyemitowane pytanie, które padło i być może z tego się wzięło 

całe oburzenie i złość Pana W. Skarga, która została rozpatrzona na moją osobę była 

odpowiednio zakończona. Pan W. w piśmie poinformował, że w przypadku nie 

rozpatrzenia skargi skieruje sprawę do sądu. Szczerze przyznam, że liczyłem na to, 

ponieważ sąd całkowicie bezstronnie rozpatrzył by tą sprawę. Dodał, że jeśli ktoś  

z członków rady chciałby zobaczyć tę konkretną wypowiedź to udostępni.  



Przewodniczący komisji Leszek Klimek, udzielił głosu skarżącemu Panu W.S  

Pan W. S, stwierdził, że Sekretarz powinien sobie zdać sprawę z tego, że nie jest 

kompetentny do udzielenia wypowiedzi akurat w tej sprawie, powinien odmówić 

udzielenia odpowiedzi. Jednak zdecydował się na polemikę z redaktorem. Dodał, że 

powinien zażądać autoryzacji tego materiału, a nie zwalać winy, że telewizja coś ucięła.  

Te informacje, które zostały wyemitowane, były nieprawdziwe. Decyzje, które wydawali 

urzędnicy były decyzjami złymi. Jeśli Pan Sułek miał pretensje do tego, że spreparowali 

materiał to mógł złożyć skargę do telewizji. Informacje, które podał są nieprawdziwe, 

opinia publiczna przyjęła mnie jako osobę która jest awanturnikiem, bo nie może się 

dogadać z współwłaścicielami działki. Jak wszyscy wiemy, że warunki zabudowy są 

wstępne, nikt nie ma prawa się odwoływać- tzn. prawo ma lecz nic takim odwołaniem 

nie wskóra. Nie zgadzam się z pismem radcy prawnego, uważam, że zostały podane 

nieprawdziwe informacje. Opinia publiczna została wprowadzona w błąd. Zasłanianie 

się, że coś jest wycięte, jest zawsze możliwość autoryzacji. Podtrzymuje, że moja skarga 

jest zasadna.  

Radny Edward Knaga, zapytał skąd telewizja przybyła do urzędu w tej konkretnej 

sprawie? 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, stwierdził, że przypuszcza, że Pan W.S zgłosił tę 

sprawę do telewizji, aby upublicznić tę sprawę.  

Pan W. S, odpowiedział że zgłosił do telewizji.  

Radny Edward Knaga, stwierdził, że każda ze stron musi się liczyć, że wiadomo, iż 

telewizja nie puszcza całego reportażu.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, Poinformował, że w materiale żadnej manipulacji 

nie było. Jedynie nie było w materiale postawionego pytania, które padło przez 

redaktora. Następnie wyjaśnił sprawę współwłaścicieli działki Pana W.S oraz 

postępowanie administracyjne wobec wydawania i uprawomocnienia decyzji.  

Pan W. S ustosunkował się do skargi złożonej do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego.  

Naczelnik Wydziału ITK Urzędu Miejskiego w Brzesku Bogdan Dobranowski, 

wyjaśnił, sprawę ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy.  

Radny Bogusław Babicz, poinformował, że doszukuje się w skardze kłamstwa co do 

ilości współwłaścicieli jakie padło w piśmie Pana W.S. Skoro w materiale było podane, że 

w pierwszej kolejności powinien Pan W.S dojść do porozumienia ze współwłaścicielami 



działki, czyli co najmniej jeden na dzień dzisiejszy jeszcze jest, a wcześniej było ich 

kilkoro. Jakie tu jest kłamstwo?! Nie ma w wypowiedzi w materiale nic poruszone  

o rodzinnych sprawach. Współwłaściciel to nie koniecznie musi być rodzina. Wyjaśnił, 

że kłamstwo to jest dość poważny zarzut, należy wskazać że nie ma nic wspólnego  

z rzeczywistością. Tu padły trzy zarzuty do jednego zdania, trzy kłamstwa w jednym 

zdaniu- nie dopatruje się tutaj kłamstw.  

Radny Kazimierz Sproski, jeśli chodzi o zarzut, że nie ma współwłaścicieli- jest on 

bezzasadny, jak już poruszono w dyskusji.  

Pan W. S poinformował,  że nadal podtrzymuje, że jest do dla niego kłamstwo.  

Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że nie dopatruje się tego jako skargi na Burmistrza 

Brzeska, lecz to są postulaty w formie pisma do Burmistrza o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego i kontroli. Brak tu jest elementów skargi. Jakiej formy się 

Pan domaga od nas, proszę doprecyzować, ponieważ nie widzę aby to była skarga do 

rozpatrzenia. Są zarzuty, lecz Pan proponuje w tym tekście również ścieżkę 

rozpatrzenia.  Te elementy w treści „żądam” wskazują na przeprowadzenie 

postępowania a nie na rozpatrzenie skargi.  

Po dyskusji i analizie podjęto następujący wniosek :  

W związku z wątpliwościami co do treści pisma Pana W.S o tytule „Skarga na Burmistrza 

miasta Brzeska Pana Grzegorza Wawrykę” z dnia 18 czerwca, komisja Rewizyjna zwraca 

się do Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w Brzesku o wydanie opinii w przedmiocie: 

czy pismo Pana W.S jest skargą na działalność Burmistrza Brzeska, czy też wnioskiem  

o ponowne zbadanie sprawy przez Burmistrza Brzeska oraz przeprowadzeniem kontroli 

działalności urzędu w sferze umarzania skarg na pracowników urzędu. Komisja 

Rewizyjna może przeprowadzić kontrole tylko na wniosek Rady Miejskiej w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski.- brak.  

Na tym posiedzenie komisji Rewizyjnej zostało zakończone.    

Posiedzenie trwało od godziny 9:00do godziny 10:00 

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                       Rady Miejskiej w Brzesku 

 
                                                                           LESZEK KLIMEK 

 
 Protokołowała 

                                                                         
Joanna Szczepka 


