P R O T O K Ó Ł NR 52/2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu 4 lutego 2009 roku.

Po zakończonych wspólnych obradach z Komisją Statutową, Komisja Rewizyjna rozpoczęła
dalsze obrady realizując przyjęty na początku wspólnego posiedzenia dwóch Komisji
porządek posiedzenia :

1. Analiza projektu Statutów sołectw Gminy Brzesko oraz projektu uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych – punkt ten został
zrealizowany na Wspólnym posiedzeniu komisji Statutowej i Rewizyjnej.
2. Przyjęcie protokołów

z

posiedzenia komisji odbytych w dniu 8 i 19

grudnia 2008 roku.
3. Powołanie zespołów kontrolnych w celu realizacji planu pracy Komisji
Rewizyjnej przyjętego na 2009 rok.
4. Sprawy bieżące, w tym opiniowanie projektów uchwał na najbliższe
posiedzenie Rady Miejskiej.
.
Ad.2.
Komisja pozytywnie

jednogłośnie przyjęła Protokoły z posiedzeń komisji odbytych

w dniach 8 i 19 grudnia 2008 roku.

W tym momencie na salę posiedzenia komisji przybył zaproszony przedstawiciel CLUBU
FAIR PLAY Jan Kowalski, który przedstawił komisji zagadnienie związane ze złożonym
wnioskiem, a dot. wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach
Mickiewicza 31. Złożone wnioski w tym wniosek CASINO VEGAS
protokołu komisji.

przy ulicy

stanowią załączniki do
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Pan Jan Kowalski

wyjaśnił - Spółka jw. zamierza

wystąpić do Ministra Finansów

o wydanie pozwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach w Brzesku. W naszej
opinii odpowiednim do tego celu jest lokal znajdujący się przy ul. Mickiewicza 31.
Salon znajdować się będzie na parterze budynku

handlowo-usługowego. Atutem tej

lokalizacji jest możliwość zorganizowania miejsc parkingowych, które pozwolą na przyjęcie
gości salonu gier bez utrudniania ruchu kołowego i pieszego dla mieszkańców. Każdy salon
gier naszej firmy jest lokalem, w którym nie dochodzi do zakłócania porządku publicznego.
Nie puszcza się w nim głośnej muzyki, gracze nie nadużywają alkoholu i nie urządzają burd
ulicznych. Zarówno muzyka jak i wysokogatunkowy alkohol

stanowią jedynie dodatek

uprzyjemniający grę w salonie. Nasze lokale są chronione

i monitorowane

przez

koncesjonowane firmy specjalizujące się w ochronie mienia. Mają one obowiązek
reagowania

na najmniejsze

zdarzenia

zakłócania porządku publicznego. Dzięki

monitoringowi wewnętrznemu i zewnętrznemu w naszych salonach panuje spokój, o czym
można się przekonać przez kontakt z policja lub Strażą Miejską w miastach w których mamy
swoje lokale. Powstanie salonu gier w Brzesku umożliwi zatrudnienie od 6 do 12 osób
obsługujących około 15 do 75 automatów do gry. Lokal stanowić będzie nowoczesny,
estetyczny i dobrze wyposażony ośrodek gier spełniający wysokie standardy oraz wszelkie
wymagania ustawowe. Zapewniamy, że zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych
wstęp do salonu będą miały wyłącznie osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu osobistego.
Forma naszej działalności

nie ma nic wspólnego

z lokalami

w których są automaty

o niskich wygranych. Jesteśmy pod szczególnym nadzorem podatkowym, co sprawia, że
podlegamy bardzo

częstym kontrolom ze strony

państwowych. Nasza działalność

różnych uprawnionych

podmiotów

ma charakter legalny i bezpieczny, nie stanowimy

żadnego zagrożenia dla mieszkańców czy władz miasta. Firma CLUB FAIR PLAY stara się
zawsze, aby w miejscu lokalizacji swojego salonu gier oferować na rzecz miasta pomoc
finansową lub rzeczową poprzez prowadzoną działalność charytatywną.
W Brzesku możemy wspomóc budowę placu zabaw dla dzieci, zakupić pomoce dydaktyczne
dla szkół lub przedszkoli, organizować wypoczynek dla dzieci albo partycypować
w monitoringu miasta.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

przypomniał., iż na poprzednim posiedzeniu Komisji

Gospodarki Komunalnej przedstawiciel CASINO VEGAS

oświadczył, że może zastrzec

w Regulaminie wewnętrznym, że na sale będą miały prawo wejścia tylko osoby, które mają
ukończone 21 lat – czy spółka jw. może również nam to zagwarantować. Ponadto, Pan
Przewodniczący

zapytał

czy

byłaby

możliwość,

abyśmy

się

mogli

zapoznać

z funkcjonowaniem takich lokali prowadzonych w innych miastach Polski przez CLUB FAIR
PLAY lub CASINO VEGAS, bo z punktu widzenia społecznego jest to bardzo ryzykowna
działalność, bo jest to przecież hazard. Ponadto, przewodniczący poprosił o bliższe
informacje na temat prowadzonej przez spółkę działalności charytatywnej.

Pan Jan Kowalski - hazard jak każda inna używka może powodować uzależnienia –
przybliżył jak ta sprawa wygląda w miastach w których CLUB FAIR PLAY prowadzi salony
gier. Działalność charytatywna jest świadczona bardzo szeroko jak np. w Żorach, gdzie
sponsorowany jest miejscowy klub sportowy, nigdzie się nie reklamujemy i nie chcemy się
reklamować. Możemy sponsorować np. przedszkola, czy inne jednostki nie widzimy w tym
żadnego problemu, abyśmy nie mogli pomóc innym.
Jeśli chodzi o wpuszczanie do salonu młodzieży która ukończyła 21 lat, my nie możemy
takiego zapisu zawrzeć w regulaminie,
Ministerstwo

nam nie podpisze

ponieważ przy staraniu się o pozwolenie

takiego regulaminu, ale honorowo możemy taki zapis

w regulaminie zawrzeć, jak się umawiamy, to tak jest my zawsze dotrzymujemy raz danego
słowa. Większość bywalców salonu gier to ludzie przyjeżdżający z zewnątrz z innych miast.
Chcemy współpracować z Casino Vegas ponieważ mamy umowy dżentelmeńskie i dlatego
też prosi wysoką Radę o kredyt zaufania.

Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka

- w tym temacie wypowiedzą się

również

Zarządy dwóch osiedli Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa” i Osiedla „Okocimskie”. Zarządy tych
Osiedli wydadzą stosowne opinię i po otrzymaniu tych opinii jeszcze raz się spotkamy
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i wypracujemy stosowne stanowisko na Radę Miejską, która podejmie w tym temacie
uchwałę.
Wniosek Komisji :
W związku z wnioskiem Spółki z o.o. „CASINO VEGAS” z siedzibą w Warszawie oraz
CLUB FAIR PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu o wydanie opinii o lokalizacji salonu
gier na automatach przy ulicy Mickiewicza 31 w Brzesku (Plac Kupiecki) komisja
wnioskuje, aby wystąpiono do Zarządu Osiedla „Okocimskie” o zajęcie stanowiska
w przedmiotowej sprawie. Głosowano jednogłośnie.

Ad.3.

Powołanie

zespołów kontrolnych w celu realizacji planu pracy Komisji

Rewizyjnej przyjętego na 2009 rok.
Ustalono składy osobowe Zespołów Kontrolnych

do przeprowadzenia kontroli

zgodnie

z przyjętym przez Rade Miejską planem kontroli na 2009 rok - wg. załącznika do protokołu
komisji.

Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano składy osobowe zespołów kontrolnych
Komisji Rewizyjnej do przeprowadzania kontroli, zgodnie z przyjętym przez Radę
Miejską planem kontroli na rok 2009.

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski :
W sprawach bieżących komisja zaopiniowała :

 Komisja po zapoznaniu się z pismem z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie
podjęcia decyzji

dotyczącej sprzedaży działek na Osiedlu „Brzezowieckie” pod

budownictwo wysokie, wnioskuje o podjęcie kroków

w zakresie

zniesienia

współwłasności na działce 1250/17. Głosowano jednogłośnie.

 Komisja pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały w sprawie

przystąpienia do

sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
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Przestrzennego Gminy Brzesko w Obrębie Geodezyjnym Brzesko, Jasień, Okocim.
Głosowano jednogłośnie.

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów
pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2009.

 Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka przedstawiła treść pisma Pana Marka
Więckowskiego dot. sprawy zameldowania.
Sekretarz Stanisław Sułek

wyjaśnił komisji, iż sprawa którą Pan Więckowski poruszył

w piśmie dot. toczącego się już postępowania administracyjnego w sprawie bezprawnego
zameldowania Pana ….. w budynku położonym w Jasieniu. Składający wniosek nabył
budynek w wyniku licytacji, kupił go w maju, ale do formalnego przeniesienia własności
doszło dopiero w miesiącu grudniu 2008 roku. W międzyczasie

Pan ….., w miesiącu

czerwcu złożył wniosek o zameldowanie, został zameldowany ponieważ urzędnik nie miał
żadnych podstaw, aby go nie zameldować. Z opinii radcy prawnego wynika, że w obecnej
chwili do zameldowania nie jest

wymagany akt własności. Wnioskodawca

chce

unieważnienia decyzji o zameldowaniu Pana …. .

Radna Maria Kądziołka zwróciła uwagę na fakt, że aby kogoś zameldować musi ta osoba
wykazać tytuł prawny do lokalu.

Nie mamy tutaj dokumentacji dotyczącej tej sprawy,

natomiast Pan Więckowski we wniosku, piśmie wyraźnie wskazuje, że nastąpił w tym
przypadku wyraźny błąd Urzędu. Aby Komisja mogła przyglądnąć się tej sprawie
ją, poprosiła

i zbadać

o przygotowanie dla komisji całości dokumentów, łącznie z opinią radców

prawnych o której wspomniał tutaj Pan Sekretarz celem powołania zespołu kontrolnego do
skontrolowania zarzutów zawartych we wniosku.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek poinformował, że na 12 lutego zostały zaproszone na
spotkanie strony będące uczestnikami tej sprawy, mamy również opinię prawną

w tym

zakresie i będziemy się starali tą sprawę wyjaśnić, obecne pismo Pana Więckowskiego
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należy potraktować jako kolejne pismo do toczącego się postępowania administracyjnego
w tej sprawie.
Wniosek komisji ;
W nawiązaniu do pisma skierowanego do Komisji Rewizyjnej przez Pana Marka
Więckowskiego, komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przedstawienie

pełnej

dokumentacji dot. prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Brzesku sprawy, którą porusza
w piśmie Pan Więckowski /dotyczy zameldowania/. Głosowano jednogłośnie.

Ponadto komisja w dalszej dyskusji zaopiniowała:

 Komisja zapoznała się z pismem pracowników PSP Nr 2 w Brzesku w sprawie
możliwości korzystania ze stołówki szkolnej i wnioskuje do Pana Burmistrza
o przedstawienie opinii prawnej do sprawy poruszanej w w/w piśmie. Głosowano
jednogłośnie.

 Komisja Rewizyjna zapoznała się z protestem mieszkańców wsi Mokrzyska ul. Na
Stoku dot. braku zabezpieczenia w budżecie roku 2009 środków finansowych na
remont tej ulicy i wnioskuje do Pana Burmistrza o przekazanie powyższego protestu
sołectwu Mokrzyska celem omówienia go na Zebraniu Wiejskim oraz podjęcia przez
nie ostatecznej decyzji w zakresie pilności i kolejności realizowania remontów dróg
w ramach przeznaczonych

dla Sołectwa Mokrzyska w budżecie gminy na 2009

środków finansowych /na remonty i modernizacje dróg/. Głosowano jednogłośnie.

 Komisja zapoznała się z pismem Pana Pawła Majda dot. pracy parkingowych na
terenie miasta Brzeska i wnioskuje do Pana Burmistrza o przedstawienie wyników
i

ustaleń jakie zapadną na

spotkaniu zorganizowanym przez Pana Burmistrza

z przedstawicielami obsługującymi parkingi. Głosowano jednogłośnie.

 Komisja Rewizyjna powołała zespół kontrolny do zbadania gospodarki finansowej
Sołectwa Jadowniki za 2008 r. Dokumenty do kontroli dostarczył Sołtysa

wsi
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Jadowniki Pan Jerzy Gawiak w dniu dzisiejszym, podczas posiedzenia Komisji.
Przedmiotową kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny w składzie:
1. Radna Maria Kądziołka,
2. Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek.
Głosowano jednogłośnie.

 Komisja zapoznała się z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Wydział Organizacji i Kontroli z dnia 26 stycznia 2009 roku, informującym Radę
Miejską w Brzesku, iż w dniu 19 stycznia 2009 roku do Wojewody Małopolskiego
wpłynęła skarga w której Pana Bogdan Zachara wnosi zastrzeżenia do działań Rady
Miejskiej w Brzesku odnośnie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska
w sprawie dotyczącej nieprawidłowego wyboru Rady Sołeckiej wsi Mokrzyska.
Sekretarz Stanisław Sułek przedstawił komisji chronologicznie jak toczyło się postępowanie
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogdana Zachara z dnia 3.12.2008 roku. w temacie jw.
Komisja zapoznała się z tymi wyjaśnieniami i przyjęła je do wiadomości.
Komisja przyjęła wniosek o następującej treści:
Komisja zapoznała się z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Wydział Organizacji i Kontroli z dnia 26 stycznia 2009 roku, informującym Radę Miejską
w Brzesku, iż w dniu 19 stycznia 2009 roku do Wojewody Małopolskiego wpłynęła skarga
w której Pana Bogdan Zachara wnosi zastrzeżenia do działań Rady Miejskiej w Brzesku
odnośnie rozpatrzenia skargi

na działalność Burmistrza Brzeska

w sprawie dotyczącej

nieprawidłowego wyboru Rady Sołeckiej wsi Mokrzyska. Komisja pozytywnie jednogłośnie
akceptuje wyjaśnienia Sekretarza
Miejskiej

o

udzielenie

Gminy

odpowiedzi

na

i wnosi do Pana Przewodniczącego Rady
pismo

Wojewodzie

Małopolskiemu

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego br.

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku Pana Bogdana Zachary o uchylenie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Mokrzyska na Sesję Rady Miejskiej w dniu 11 lutego br.
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Radna Maria Kądziołka zawnioskowała, w związku z nasilającymi się aktami wandalizmu
związanymi z niszczeniem mienia wnioskuje o zamontowanie dodatkowych kamer

na

Osiedlu „Kościuszki - Ogrodowa”. Należy dodać, iż sprawa ta była omawiana na Sesji Rady
Miejskiej. Ponadto wnioskuje, aby przy ustalaniu miejsc montażu monitoringów, brano pod
uwagę umieszczanie ich w terenach szczególnie zagrożonych.

Członkowie poparli wniosek radnej Kądziołka, podjęto wniosek o treści:
W związku z nasilającymi się aktami wandalizmu związanymi z niszczeniem mienia Komisja
Rewizyjna wnioskuje o zamontowanie dodatkowych kamer

na Osiedlu

„Kościuszki -

Ogrodowa”. Należy dodać, iż sprawa ta była omawiana na Sesji Rady Miejskiej. Ponadto,
Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby przy ustalaniu miejsc montażu monitoringów, brano pod
uwagę umieszczanie ich w terenach szczególnie zagrożonych. Głosowano jednogłośnie.

 W związku z pismem Rady Sołeckiej wsi Jadowniki z dnia 22.12.2008 roku
dot. pracy sołtysa wsi Jadowniki Pana Jerzego Gawiaka Komisja Rewizyjna
dokonała spisu dokumentów przekazanych przewodniczącej komisji przez
sołtysa wsi Jadowniki Jerzego Gawiaka do kontroli /kserokopie dokumentów
stanowią załączniki do protokołu/.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 11.30 -18.40.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka
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Protokołowała:Inspektor Marta Kółkowska

