UCHWAŁA NR XII/73/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 29 czerwca 2011 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 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi
pani W.K., Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje:
§ 1.
Skargę Pani W. K. na Burmistrza Brzeska dotyczącą nieudzielenia odpowiedzi na pismo złożone
w Urzędzie Miejskim w Brzesku w dniu 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany systemu obsługi parkingów
w Brzesku, w szczególnosci przy posesji skarżacej przy ul.Plac Targowy 1 uznaje się za bezzasadną
z powodów wymienionych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do zawiadomienia skarżącej oraz organu,
który przekazał skargę o sposobie załatwienia skargi.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/73/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 czerwca 2011 r.
W dniu 23 maja 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Brzesku wpłynęło pismo Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie przekazujące Radzie Miejskiej w Brzesku skargę Pani W. K. na Burmistrza
Brzeska w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo złożone w Urzędzie Miejskim w Brzesku
w dniu 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany systemu obsługi parkingów w Brzesku, w szczególnosci przy
posesji skarżacej przy ul.Plac Targowy 1.Pani W.K. w dniu 7 kwietnia 2011 r.złozyła w Urzędzie Miejskim
w Brzesku pismo, w którym prosi o wyjaśnienie sposobu rozwiązania dojazdu do posesji i sklepów
w związku z istniejącymi parkingami. W związku z tym, iż administratorem Strefy Płatnego Parkowania
w Brzesku jest Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrócono się do Dyrektora BOSiR o wyjaśnienie
sprawy. W dniu 28 kwietnia br. kierownik Biura Obsługi Klienta Sterfy Płatnego Parkowania
poinformował Panią W. K. o pracach, które zostaną wykonane na Placu Targowym. Następnego dnia
informacji Pani W .K. udzielał również Dyrektor BOSiR. W tym czasie trwały uzgodnienia między BOSiR
a Urzędem Miejskim w sprawie docelowej organizacji ruchu i parkingów na Placu Targowym. Pismem
z dnia 12 maja br. Pani W. K. otrzymała z BOSiR wyjaśnienia dotyczące Strefy Płatnego Parkowania
w rejonie Placu Tragowego. Poniewąż Pani W. K. nadal domagała się odpowiedzi z Urzędu Miejskiego
pismem z dnia 26 maja br. Pani W. K. została poinformowana o sposobie załatwienia sprawy. Należy
również zaznaczyć, że pismo Pani W. K. nie wszczynało postępowania administracyjnego. W związku
z działaniami podejmowanymi przed udzieleniem ostatecznej odpowiedzi nie mozna stwierdzić
bezczynności Burmistrza Brzeska. W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną.
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