
UCHWAŁA Nr XLVI/322/ 2006 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 25 października 2006 roku 

 
 
w sprawie uznania skargi Pana Jerzego Dąbrowy na bezczynność Burmistrza 
Brzeska za bezzasadną. 
 
 
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 KPA po rozpatrzeniu skargi Pana Jerzego Dąbrowy na 
bezczynność Burmistrza Brzeska - Rada Miejska w Brzesku uchwala, co 
następuje: 

§ 1 
 
 
Uznaje się wniesioną w dnia 27 lipca 2006 roku skargę Pana Jerzego Dąbrowy 
na bezczynność Burmistrza Brzeska za bezzasadną. 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3 
 
 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 
 

 

 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/322/2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 
października 2006 roku 
 
 
U z a s a d n i e n i e 
 
do uchwały w sprawie uznania wniesionej w dniu 27 lipca 2006 roku skargi Pana 
Jerzego Dąbrowy na bezczynność Burmistrza Brzeska za bezzasadną. 
 
 
Urząd Miejski w Brzesku nigdy nie wstrzymywał egzekucji obowiązku 
nałożonego decyzją Burmistrza Brzeska z dnia 20.04.1999 r. Należy wyjaśnić, 
że egzekucję grzywien prowadzi Urząd Skarbowy. Odnośnie zobowiązania 
podjętego przez Gminę Brzesko w sprawie udrożnienia przedmiotowego rowu 
wyjaśniamy, że w miesiącu czerwcu br. zostały wykonane prace związane z 
pogłębieniem cieku wzdłuż ogrodzenia państwa Dudów. Okazało się jednak, że 
pomimo zachowania spadku, wody opadowe nie mają swobodnego spływu, ze 



względu na fakt istnienia w dalszej części krytego odcinka, biegnącego w 
granicy działek ewidencyjnych Nr 323/1 i 323/2 oraz 322/1 i 322/2 własności 
GDDKiA. Poprzedni właściciele działek zabudowując rów nie zachowali spadku 
jego dna. Ponieważ od 1999 roku , czyli od czasu zawężenia i zabudowania 
części koryta rowu przez Pana Józefa Dudę właściciela działki nr 324 i 325 woda 
z rowu nie odpływała, nie było możliwości stwierdzenia tego faktu. W związku z 
powyższym Urząd Miejski w Brzesku zwrócił się do właściciela z prośbą o 
zezwolenie na usunięcie rur, pozostawienie odkrytego rowu i ewentualne jego 
pogłębienie celem uzyskania odpływu do rzeki Uszwicy ( pismo z dnia 
20.07.2006 r). Właściciel zezwolił na wykonanie powyższych prac, lecz 
wyznaczył termin po 30 września br, kiedy wygaśnie umowa dzierżawy działek 
Nr 322/1 i 322/2 zawarta z PP. Krystyną i Włodzimierzem Żurek. W dniu 11 
października 2006 roku wykonawca prac zapoznał się z miejscem i zakresem 
robót. W najbliższym czasie ma określić wartość prac. Wówczas zostanie 
podpisana umowa. Równocześnie zobowiązał się wstępnie, że prace wykona w 
miesiącu październiku br. 

 
 


