Protokół Nr 38 / 2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku,
odbytego w dniu 25 czerwca 2008 roku.
Posiedzeniu komisji przewodniczyła
radna Maria Kądziołka
przewodnicząca komisji. Ponadto, udział w posiedzeniu wzięli członkowie
komisji oraz Sekretarz Gminy Pan Stanisław Sułek.
Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka powitała zebranych na posiedzeniu
i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia komisji. Przyjęcie protokołu
z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 6 czerwca br. nastąpi na
kolejnym posiedzeniu zaplanowanym na dzień 30 czerwca br.
Niżej przedstawiony porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie :
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Józefa
Drużkowskiego.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1. Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka poinformowała, iż w ślad za
ustaleniami podjętymi przez Komisję na poprzednim posiedzeniu Sekretarz
Gminy dokonał ponownej analizy zarzutów ujętych w skardze Pana Józefa
Drużkowskiego oraz przygotował projekt uchwały. Po przeprowadzonej analizie
zarzutów zawartych w przedmiotowej skardze Sekretarz Gminy uznał, że
przedmiotową skargę należy uznać za bezzasadną, gdyż argumenty podnoszone
w skardze nie wnoszą żadnych nowych dowodów, a są jedynie ponowieniem
skargi z dnia 17 marca 2008 roku. Mając na uwadze fakt, iż brak jest nowych
okoliczności skarga winna być na podstawie art. 239, § 1 kpa uznana za
bezzasadną.
W tym miejscu Pani Przewodnicząca przedstawiła członkom komisji treść
uzasadnienia do projektu uchwały.
Po zapoznaniu członków Komisji z treścią uzasadnienia do projektu uchwały
oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Sekretarza - Przewodnicząca komisji
otworzyła dyskusję.

Po dyskusji Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka poddała pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie uznania skargi pana Józefa Drużkowskiego za
bezzasadną.
Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Brzeska oraz Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku jako bezzasadnej.
(skarga Pana Józefa Drużkowskiego zam. Brzesko z dnia 23 kwietnia 2008
roku – wpływ do Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2008 r.)
Ad.2. Sprawy bieżące – brak.
Komisja ustaliła, iż wszystkie sprawy bieżące – tj. pisma skierowane do
rozpatrzenia przez Komisję oraz projekty uchwał zostaną omówione na
posiedzeniu które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2008 roku.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka
podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady komisji.
Posiedzenie komisji trwało od godz. 14.00 - 15.15
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