UCHWAŁA NR XXXV(255)2013
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu skargi Pani A.N. na działalność Burmistrza
Brzeska, Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1.
Uznaje się za bezasadną skragę pani A. N. na działalność Burmistrza Brzeska w przedmiocie bezczynności
Burmistrza Brzeska z powodów wymienionych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV(255)2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
W dniu 14 marca 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Brzesku wpłynęło zawiadomienie Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przekazujące Radzie Miejskiej w Brzesku skargę pani A. N.
na bezczynnośc Burmistrza Brzeska.
W dniu 3 kwietnia 2013 r. analizy złożonej skargi dokonała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Komisja
zapoznała się z dokumentami oraz wysłuchała wyjaśnień pracowników Urzędu Miejskiego. Skarżąca, pomimo
właściwego zawiadomienia, podczas prac Komisji Rewizyjnej była nieobecna.
Analizowana skarga dotyczyła bezczynności Burmistrza Brzeska w przedmiocie podjęcia działań mających
na celu odwodnienie terenu, przez który biegnie kolektor kanalizacji.
Komisja podczas swoich obrad ustaliła m. in., że na terenie, który wskazuje skarżąca nie występują rowy
melioracyjne. Istnieje natomiast rów nie posiadający nazwy, którego trasa przebiegała od rzeki Uszwicy do tzw.
„Starej Rzeki„. Rów ten został uporządkowany i wykonano na nim prace konserwacyjne w latach 2011-2012.
Na terenach, na których brakuje odwodnienia został w 2003 roku wykonany projekt techniczny rowu, który
został w 2007 roku zaktualizowany. Dotychczas wykonano ok. 120 mb tego rowu. Pozostałego odcinka
nie udało się wykonać z powodu braku zgody właścicieli gruntów na jego wykonanie. W związku z tym planuje
się wykonanie koncepcji innego przebiegu trasy rowu, który będzie łatwiejszy do zaakceptowania przez
mieszkańców.
Biorąc pod uwagę powyższe nie można stwierdzić w poruszanej sprawie bezczynności Burmistrza Brzeska
i skargę należy uznać za bezzasadną.
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