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Brzesko, dnia 27 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku odbytym w dniu 27 sierpnia 2018 roku podjęte zostały następujące
wnioski i opinie:
W dniu 18 lipca 2018 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej analizowano skargę
Pani KT. z dnia 22 czerwca 2018 r. przekazaną według właściwości do rozpatrzenia z
SKO w Tanowie. Po analizie przedstawionej dokumentacji i wyjaśnieniach do skargi
skarżąca Pani KT. oświadczeniem złożonym do protokołu komisji wycofała skargę.
Z uwagi na zawarte w piśmie skarżącej z dnia 20 lipca br. oświadczenie że jednak
nie wycofuje skargi złożonej na Dyrektora MOPS w Brzesku, nie wnosi o przywrócenie
terminu wydanej decyzji oraz nie wycofuje skargi wnosząc o jej ponowne rozpatrzenie.
Na mocy art.229 pkt 3 Kpa gdzie organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada
Miejska.
Komisja Rewizyjna w dniu 27 sierpnia na podstawie przedstawionej dokumentacji
ponownie szczegółowo analizowała skargę Pani KT. , wysłuchała skarżącej oraz
wyjaśnień Dyrektor MOPS w Brzesku i z uwagi na złożone kolejne pismo w dniu
16 sierpnia br. przez skarżącą Panią KT. do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Brzesku

gdzie zwraca się z prośbą o przesunięcie ostatecznego terminu jej

rozpatrzenia o jeden miesiąc, tak by dać możliwość dogłębnego zbadania sprawy
mając wgląd w całość akt znajdujących się w MOPS w Brzesku. W odpowiedzi na
prośbę skarżącej w sprawie przesunięcia ostatecznego terminu po konsultacji z radcą
prawnym UM Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował rozpatrzenie skargi na
sesji, która winna odbyć się na przełomie miesiąca września lub października br. do
czego przychyliła się komisja.

W związku z powyższym skarga Pani KT. pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Wniosek komisji:
1. Skarżąca Pani KT. została poinformowana przez komisję o wystąpienie ze
stosownym wnioskiem do Dyrektor MOPS w Brzesku w sprawie przekazania
dokumentacji Komisji Rewizyjnej celem zbadania, wypracowania opinii wraz
uzasadnieniem w ramach propozycji rozstrzygnięcia i przekazanie jej
Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Głosowano 7 za, 1 wstrzymujący
2. Komisja przyjęła do wiadomości informacje dot. realizacji inwestycji i remontów
oraz stopnia zaawansowania prac inwestycyjnych w Gminie Brzesko.

3. Komisja przyjęła do wiadomości informację Naczelnika Wydziału Oświaty na
temat przygotowania brzeskich placówek oswiatowych

do pracy w roku

szkolnym 2018/2019.
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