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Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

Protokół nr 6/2019 

VI Posiedzenie w dniu 26 listopada 2019  

Obrady rozpoczęto 26 listopada 2019 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 08:50 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków. 

Obecni: 

1. Rafał Cichoński 

2. Jadwiga Dadej 

3. Piotr Duda 

4. Anna Lubowiecka 

5. Jarosław Sorys 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach; 

2. Radca Prawny UM w Brzesku Dominik Zych 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Radna  Anna Lubowiecka,  która 

powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności 

Przewodnicząca komisji stwierdziła prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi 

załącznik  do protokołu. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji  Anna Lubowiecka  przedstawiła  proponowany porządek 

posiedzenia komisji. Zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia 

komisji?. Zgłosiła wniosek o  zapoznanie się w sprawach bieżących z ewentualnymi uwagami 

wniesionymi do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  11 czerwca 2019 r. uwag 

radnych brak – porządek posiedzenia ze zmianami został przyjęty jednogłośnie - załącznik  do 

protokołu. 
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Ad. 3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

 

 

a) wezwania JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. do sprecyzowania wniosku z 14 

listopada 2019 r. 

Przewodnicząca Komisji Anna Lubowiecka omówiła wniosek  

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. Poinformowała ponadto iż wskazanej we wniosku 

uchwały nie ma już w obrocie prawnym stąd projekt uchwały przygotowany na najbliższą sesję 

RM o doprecyzowanie tego wniosku. Jest to taka sama sytuacja jak w przypadku wniosku 

Megana – Sklepy Avita, dlatego jest konieczne podjęcie uchwały. 

Pytań radnych do projektu uchwały brak. 

Opinia komisji: Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie 

wezwania JERONIMO MARTINS POLSKA S.A do sprecyzowania wniosku z 14 listopada 

2019 r.; 

b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazanie skargi celem załatwienia 

według kompetencji. 

 

Przewodnicząca Komisji Anna Lubowiecka odczytała pismo Pana X z dnia 12 listopada 

2019 roku o przeprowadzenie postępowania administracyjnego wyjaśniającego i postępowania 

dyscyplinarnego.  Pani Przewodnicząca przedstawiła tok postępowania z wnioskiem jw. przez 

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzesku , treść pisma skierowanego do Radców Prawnych 

UM o opinię  oraz treść opinii prawnej Radcy Prawnego  UM w Brzesku.   

Radca Prawny UM w Brzesku Dominik Zych  odniósł się szczegółowo do wniosku Pana X. 

Wyjaśnił, że złożony wniosek  ma elementy zarówno skargi jak i  wniosku. Przedstawił własną 

opinię prawną do wniosku – skargi. Rekomenduje przekazanie  tej  skargi przez Radę Miejską 

do Burmistrza Brzeska celem załatwienia wg. kompetencji bo rozpatrzenia jej przez Radę 

Miejską ze względu na jej treść  jest niemożliwe.  

Przewodnicząca komisji Anna Lubowiecka  - stwierdziła, że wyjaśnienia prawne przekazane 

komisji przez radcę prawnego pozwolą komisji pozytywnie zaopiniować przedstawiony projekt 

uchwały. W związku z powyższym przewodnicząca komisji  poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 

Opinia komisji: 

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  przekazania skargi celem 

załatwienia według kompetencji. 
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Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  odbytego w  dniu 11 czerwca   2019 r. nie 

wniesiono żadnych uwag. 

 Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodnicząca komisji Anna Lubowiecka  

zamknęła  obrady komisji. Podziękowała za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji 

 – płyta CD  załącznik w aktach komisji.) 

Przewodnicząca Komisji  

Rada Miejska w Brzesku 

(-) ANNA LUBOWIECKA   

 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


