UCHWAŁA NR XXXVII(265)2013
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 29 maja 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 H. N. na działalność Burmistrza
Brzeska, Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1.
Uznaje się za bezasadną skargę pani H. N. na działalność Burmistrza Brzeska, w przedmiocie przewlekłości
postępowania Burmistrza Brzeska, z powodów wymienionych w uzasadnieniu stanowiacym załącznik 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 XXXVII(265)2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
W dniu 15 kwietnia 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Brzesku wpłynęło zawiadomienie Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przekazujące Radzie Miejskiej w Brzesku skargę pani H. N. na
przewlekłość postępowania Burmistrza Brzeska.
W dniu 8 maja 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 przewlekłości postępowania Burmistrza Brzeska w przedmiocie poprawy
stanu drogi na os. Uroczym w Porębie Spytkowskiej.
Komisja podczas swoich prac ustaliła min., że już w 2011 roku Urząd Miejski podjął prace zmierzające do
poprawienia stanu nawierzchni wymienionej drogi i uregulowania jej przebiegu. Konieczność zmiany przebiegu
drogi wynika z faktu jej przebiegu bardzo blisko zabudowań. Z uwagi na brak zgody wszystkich mieszkańców
na zmianę przebiegu drogi, prace nie mogły być rozpoczęte. W kwietniu 2013 roku Urząd otrzymał zgodę
ostatnich mieszkańców na regulację drogi i w związku z powyższym dopiero w tym roku możliwe stało się
zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej na regulację drogi. O działaniach podejmowanych przez
Urząd Miejski była rownież informowana pani H. N. Jednocześnie została przedstawiona informacja
o wydatkowaniu 115 tys. zł na prace remontowe tej drogi w latach 2009 - 2012.
Biorąc pod uwagę powyższe nie można stwierdzić w poruszanej sprawie przewlekłości postępowania
Burmistrza Brzeska i skargę należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku
inż. Tadeusz Pasierb

Id: 976E4CB1-631D-4470-9C17-C91176DC9466. Podpisany

Strona 1 z 2

