
Uchwała Nr X( 93)2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 5 września 2007 r. 

 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z 
późn.zm./ oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 
1071 z późn.zm./ 
 
Rada Miejska w Brzesku u c h w a l a co następuje: 

§ 1. 
 
 
Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Andrzeja Jarosz z dnia 12 czerwca 2007 
r. na działanie Burmistrza Brzeska w przedmiocie nie udzielenia odpowiedzi na 
pismo z dnia 19 czerwca 2006 r. dotyczące "gospodarowania w roku 2005 
środkami finansowymi uzyskiwanymi za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych" . 

§ 2. 
 
 
Rozpatrując skargę o której mowa w § 1 Rada Miejska w Brzesku uwzględniła 
następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 
Dnia 12 czerwca 2007 r. do Rady Miejskiej w Brzesku wpłynęła skarga Pana 
Andrzeja Jarosz w sprawie nie udzielenia przez Burmistrza Brzeska Pana Jana 
Musiał odpowiedzi na pismo z dnia 19 czerwca 2006 r. 
W skardze oprócz głównej sprawy dotyczącej nie udzielenia odpowiedzi na 
pismo Pan Jarosz porusza szereg kwestii związanych z działalnością Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadając pytania oraz 
prosząc o ich wyjaśnienie.  
Przedmiotową skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w 
dniach : 
15 czerwca 2007 r.  w której uczestniczył Pan Andrzej Jarosz, przedstawiając 
Komisji całość sprawy, 
22 czerwca 2007 r.  w którym to posiedzeniu, na zaproszenie Pan Burmistrz 
uczestniczył Pan Jan Kilian, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
22 sierpnia 2007 r. - gdzie analizowała zasadność złożonej skargi, zapoznając 
się z dokumentacją znajdującą się w aktach Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz 
wysłuchując zainteresowane strony. 
Po zbadaniu sprawy i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rada 
Miejska w Brzesku stwierdza, iż Pan Andrzej Jarosz pismem znak: 
PRPA.XIX.8172/96/2006 z dnia 26.06.2006 r. otrzymał odpowiedź na pismo z 
dnia 19 czerwca 2006 r. złożone na ręce ówczesnego przewodniczącego Rady 
Miejskiej. O otrzymaniu odpowiedzi świadczy fakt zalegania w aktach zwrotnego 
potwierdzenia odbioru pisma, podpisanego przez Pana Andrzeja Jarosz dnia 5 
lipca 2006 r.  
 
Mają powyższe na uwadze, należało uznać skargę w kwestii nie otrzymania 
odpowiedzi na pismo za bezzasadną. 



§ 3. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzesku.  

§ 4. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr X( 93)2007 z dnia 5 września 2007 roku w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska . 
 
Dnia 12 czerwca 2007 r. do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku 
wpłynęła skarga Pana Andrzeja Jarosz w sprawie nie udzielenia przez Burmistrza 
Brzeska Pana Jana Musiał odpowiedzi na pismo z dnia 19 czerwca 2006 r. 
W skardze tej Pan Jarosz porusza szereg kwestii związanych z działalnością 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zadając pytania 
oraz prosząc o ich wyjaśnienie. 
Na posiedzeniach Komisji w dniach : 
15 czerwca 2007 r.  w której uczestniczył Pan Andrzej Jarosz, przedstawiając 
Komisji całość sprawy, 
22 czerwca 2007 r.  w którym to posiedzeniu, na zaproszenie Pan Burmistrz 
uczestniczył Pan Jan Kilian, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
22 sierpnia 2007 r.   
Komisja Rewizyjna analizowała zasadność złożonej skargi, zapoznając się z 
dokumentacją znajdującą się w Urzędzie Miejskim w Brzesku oraz wysłuchała 
zainteresowanych. 
Po dokonanej analizie Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż Pan Andrzej Jarosz 
pismem znak: PRPA.XIX.8172/96/2006 z dnia 26.06.2006 r. otrzymał 
odpowiedź na pismo z dnia 19 czerwca 2006 r. złożone na ręce ówczesnego 
przewodniczącego Rady Miejskiej. O otrzymaniu odpowiedzi świadczy 
potwierdzenie odbioru pisma, podpisane przez Pana Andrzeja Jarosz dnia 5 lipca 
2006 r.  
Mają powyższe na uwadze, należało uznać skargę w kwestii nie otrzymania 
odpowiedzi na pismo za bezzasadną. 
Odnośnie zapytań dotyczących wyrzucenia Pana Andrzeja Jarosz z Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Komisja Rewizyjna skierowała dnia 22 
czerwca wniosek do Pana Burmistrza o pisemne ustosunkowanie się do zapytań 
zawartych w skardze z dnia 12 czerwca, jednakże do dnia 22 sierpnia br. kiedy 
Komisja Rewizyjna odbywała swoje kolejne posiedzenie odpowiedź na wniosek 
Komisji nie wpłynęła. 
Konieczność otrzymania odpowiedzi na zapytania zawarte w skardze wynika z 
art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowania w trzeźwości 



i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 
473 z późn.zm./, który mówi, iż "Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) 
powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, .". 

 
 


