
Uchwała Nr XLV/461/14 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 października 2014r. 

w sprawie: rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców Bukowca Opoczyńskiego z dnia 
10 września 2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013r roku, poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z roku 2013, poz.645 i 1318 
oraz z roku 2014, poz. 379 ) oraz art. 231, 234 i 236 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania Administracyjnego ( t. j. D.U. z 2013r. poz. 267 ) Rada Miejska w Opocznie 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się ze skargą grupy sąsiadów Dyskoteki w Bukowcu Op. z dnia 
10 września 2014 r. skierowaną do Rady Miejskiej stwierdza się na podstawie przedłożonych 
przez Burmistrza Opoczna materiałów, iż w poruszonej przez skarżących sprawie toczy się 
postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

2. Kierując się informacją, o której mowa w ust. 1 oraz dyspozycją zawartą w art. 236 
Kpa, przekazuje się skargę do rozpatrzenia przez Burmistrza Opoczna. 

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej, o którym mowa w § 1 ust. 2 stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opocznie, 
którego zobowiązuje się do przesłania niniejszej uchwały skarżącym. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

Jak wynika z przedłożonych Radzie Miejskiej przez Burmistrza Opoczna 

dokumentów w dniu l.10.2014r. w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne zmierzające do jej rozstrzygnięcia w formie 

decyzji administracyjnej. 

W tym celu Burmistrz jako organ administracji właściwy w zakresie 

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwrócił się 

do Komendantów Policji i Straży Miejskiej o podjęcie stosownych działań 

i zgromadzenie materiału dowodowego dla wydania decyzji. 

Prawomocne cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

w lokalu „Baru piwnego" może wpłynąć na działalność w zakresie prowadzenia 

dyskoteki. 

Rada Miejska nie ma w przedmiotowym zakresie innych kompetencji, jak 

tylko uprawnienia kontrolne wobec organu wykonawczego Gminy. Dlatego też 

zobowiązuje Burmistrza Opoczna do informowania jej o prowadzonym w tym 

przedmiocie postępowaniu, natomiast nie może zastępować go w jego 

kompetencjach. 

Z przytoczonych względów skargę należało przekazać zgodnie 

z właściwością organów. Podkreślić przy tym należy, że ewentualne odwołania 

od decyzji Burmistrza rozpatrywane są przez organ drugiej instancji, jakim jest 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 

Wobec powyższego należało orzec, jak w sentencji niniejszej uchwały . 

. · .. ~_:y 
::·:me 

/ '1; 
,"''. 


