Protokół Nr 58 / 2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 18 maja 2009 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Maria Kądziołka

przewodnicząca

komisji. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni.
Przewodnicząca

powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawiła

proponowany porządek posiedzenia komisji, który został przyjęty jednogłośnie.
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

2. Sprawy bieżące, w tym opiniowanie projektów uchwał na najbliższe
posiedzenie Rady Miejskiej, rozpatrywanie pism i wniosków.

Ad. 1.
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 30 kwietnia 2009 roku został przyjęty
jednogłośnie.

Ad. 2.
1. Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka nawiązała do odbytego w dniu 17 maja br.
Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Jadowniki, przybliżyła jego przebieg oraz przedstawiła
swoje odczucia, jako radnej do dyskusji jaka odbyła się na tym zebraniu. Poinformowała
członków Komisji, że zaprosiła na dzisiejsze posiedzenie Sołtysa wsi Jadowniki Pana
Jerzego Gawiak, który obiecał, że na posiedzenie Komisji przyjdzie. Jak widzimy Pan Sołtys
nie przybył na nasze posiedzenie, wielka szkoda, wyjaśnione zostały by wszystkie
niejasności. Przypomniała, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę finansową
Sołectwa Jadowniki. Po przeprowadzonej kontroli i zebraniu przez Komisję Rewizyjną
dokumentacji związanej z działalnością finansową Sołectwa /Komisja Rewizyjna sama
musiała kompletować dokumentację finansową, gdyż Pan Sołtys przedstawił tylko cząstkowe
materiały/ stwierdziliśmy, że Pan Sołtys

nie działa zgodne ze Statutem Sołectwa, nie

uzgadniał podziału środków finansowych sołectwa z Radą Sołecką. W tym zakresie działał
niezgodnie ze Statutem Sołectwa, a więc niezgodnie z prawem, niezgodnie z tą małą
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konstytucją, jaką jest Statut Sołectwa. Na Zebraniu jeden mieszkaniec Pan B…. zaatakował
nas dlaczego przeprowadzamy kontrolę finansową Sołectwa Jadowniki. Nie muszę w tym
gremium przypominać, jaką rolę ustawodawca przewidział dla Komisji Rewizyjnej. Sprawy
związane z badaniem wydatków Sołectwa Jadowniki za 2008 r. stanowią jakby jedną sferę
jaką Komisja zbadała, natomiast jest jeszcze druga sfera, wszystkie te sprawy, które zostały
poruszone przez Radę Sołecką Sołectwa Jadowniki. Pewne działania Pana Sołtysa
niepokoją i należałoby je wyjaśnić, ale skoro Pan Sołtys nie przyszedł na posiedzenie
Komisji nie będziemy mieli możliwości wyjaśnienia pewnych spraw.
Rozpoczęła się dyskusja w której wypowiadali się radni. Między innymi radna Pani Katarzyna
Pacewicz-Pyrek także przybliżyła przebieg dyskusji na Zebraniu Wiejskim w Jadownikach
i przedstawiła swoje odczucia.
Po dyskusji Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka złożyła wniosek

o pozbawienie

sołtysa Jadownik Pana Jerzego Gawiak funkcji inkasenta. Każdy z nas, każda osoba
pełniąca funkcję publiczną winna w szczególności wykazywać się zachowywaniem
obowiązujących zasad, a w szczególności uczciwością.

2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha objaśniła projekty uchwał w sprawach :
•

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego (budowa chodnika przy
ulicy Starowiejskiej w Brzesku),

•

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego( budowa chodnika
Poręba Spytkowska -Bochnia),

•

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego (budowa chodnika ul.
Sosnowa w Sterkowcu, Kościelna w Mokrzyskach, Witosa w Jadownikach
Podgórska w Jadownikach)

•

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009.

Radny Mirosław Wiśniowski zwrócił uwagę na zaniedbane drogi oraz brak chodników na
Osiedlu Jagiełły, ul. Leśna - stan nawierzchni tej ulicy jest okropny, stanowi zagrożenie dla
kierowców i przechodniów, coś z tym należy zrobić.
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Radny Mirosław Wiśniowski zasugerował, aby złożyć do gminy wniosek o zaplanowanie
środków finansowych w budżecie na wykonanie dokumentacji budowy chodnika na ulicy
Leśnej.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że ulica Leśna jest drogą powiatową, dlatego w tej
sprawie należy złożyć wniosek nie do gminy, ale do powiatu.
Następnie komisja dokonała analizy projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Brzesko na rok 2009, zapoznała się z dodatkowymi zmianami przedstawionymi przez
Panią Skarbnik.
Skarbnik Celina Łanocha przedstawiła i objaśniła wniosek PSP Nr 1 w Jadownikach na
kwotę 61.800 złotych z przeznaczeniem

na wykonanie nowego pokrycia dachowego sali

sportowej przy szkole oraz inne potrzeby związane z remontem.
Członkowie komisji uznali, że należy zabezpieczyć środki w budżecie na remont dachu,
natomiast pozostałe prace takie jak malowanie itp. wykonać w roku przyszłym, chyba, że po
analizie wykonania budżetu za I półrocze znajdą się jakieś wolne środki. W trakcie dyskusji
padały pytania, dlaczego tych prac nie przedstawiono podczas prac nad budżetem na rok
2009 w trakcie jego opracowywania i przyjmowania.

Radny Krzysztof Ojczyk zadał pytanie dot. zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie

na zakup unitu dla PSP w Brzesku oraz zakup szczepionek przeciwko

meningokokom.

Skarbnik Celina Łanocha

poinformowała komisję o zamiarach Powiatu

w sprawie

opracowania programu profilaktyki szczepień przeciwko pneumokokom i meningokokom dla
dzieci i młodzieży z wybranych roczników, gdzie powiat dofinansuje w 20 % zakup tych
szczepionek. Jeżeli gmina Brzesko przystąpi do tego programu, to musimy ustalić w jakim
procencie możemy dofinansować te szczepienia. W tym miejscu Pani Skarbnik przedstawiła
wyliczenia kosztów, gdyby dofinansowanie ze strony gminy wynosiło 20, 50 i 70 %. Decyzje
w tej sprawie gmina musi podjąć do końca miesiąca maja br.
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W nawiązaniu do wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja po dyskusji uznała, że cel tego
przedsięwzięcia jest szczytny, w program winien się bezwzględnie włączyć MOPS, który ma
możliwość prawną pomocy finansowej biednym rodzicom w zakupie szczepionki. Po dyskusji
komisja jednogłośnie zaopiniowała propozycje 50 % dofinansowania w zakupie szczepionek
jw.
Ponadto, w dyskusji

nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej

członkowie komisji zadawali pytania związane z:

•

dofinansowaniem z budżetu Gminy

do wymiany okien

w mieszkaniach

komunalnych, a będących w Zarządzie MZGM i Wspólnot Mieszkaniowych,

•

możliwości zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na budowę chodnika
w Jadownikach przy ulicy Staropolskiej,

•

propozycja zabezpieczenia w budżecie środków finansowych dla policji na zakup
paliwa.
Radny Krzysztof Ojczyk zawnioskował o
radna Maria Kądziołka
zarezerwowanej

na

zakup dla potrzeb policji

zawnioskowała

dopłaty

dla

Policji

rowerów, na

o pozostawienie w budżecie kwoty
do

paliwa

oraz

zawnioskowała

o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na poszerzenie pamięci
operacyjnej związanej z funkcjonującym systemem monitoringu. W ubiegłym roku
zostały podłączone do sieci nowe kamery, co spowodowało, iż z pamięci operacyjnej
po 6 - 7 dniach wymazywane są

dane, co powoduje znaczne utrudnienie

w analizowaniu zaistniałych zdarzeń.
Po dyskusji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Komisja Maria Kądziołka zawnioskowała
o przesunięcie na czerwcowe obrady

Rady Miejskiej omówienia zagadnienia

dotyczącego przekazania na rzecz Komendy Powiatowej Policji kwoty 25 tysięcy złotych
z przeznaczeniem

na zakup paliwa

oraz omówienie

tego tematu na najbliższym

posiedzeniu Komisji, na które to posiedzenie zostanie zaproszony Komendant
Powiatowej Policji w Brzesku. Wniosek niniejszy podyktowany został tym, iż podczas
dyskusji, która toczyła się na posiedzeniu Komisji padła propozycja, aby, zamiast
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przekazania w/w środków na zakup paliwa dokonać zakupu rowerów dla Powiatowej
Policji w Brzesku, w stosunku do której to propozycji część radnych miała zastrzeżenia.

Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka zapoznała członków komisji:

•

z projektem uchwały w sprawie

zmiany uchwały Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej

w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Brzesku.
W dyskusji Radna Maria Kądziołka

zgłosiła swój sprzeciw do

propozycji

przeniesienia BIM do MOK, gdyż nie zostały przedstawione Komisjom materiały
o które Komisje prosiły.

1. z pismem mieszkańców miejscowości
chodnika przy ul. Parafialnej

Mokrzyska dot. zainicjowania

budowy

na odcinku od skrzyżowania ul. Parafialnej z ul.

Grzybową do cmentarza w Szczepanowie. Wyjaśniła, iż przedmiotowy chodnik jest
niezbędny, konieczny dla bezpieczeństwa pieszych. Jest to bardzo duża inwestycja
wymagająca dużych nakładów finansowych, ale bardzo potrzebna. Po dyskusji
Komisja Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowała prośbę mieszkańców i zawnioskowała
do Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji

o podjęcie pilnych rozmów

z Zarządem Powiatu Brzeskiego w celu dokonania stosownych uzgodnień,
w szczególności dotyczących kwestii finansowania przedmiotowego zadania,
a ponadto zawnioskowała o zaproszenie na to posiedzenie merytorycznej Komisji
Rady Powiatu.

•

Omówiono projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej w drodze przetargu (Dom Strażak w Mokrzyskach).

•

Komisja zapoznała się z pismem adwokat Małgorzaty Witeckiej dot. spraw Pani
Renaty Papalardo, dotyczącym uregulowania

spraw z zakresu odprowadzania

ścieków z budynku przy Placu Targowym w Brzesku. Komisja zawnioskowała, aby
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przy opracowaniu dokumentacji związanej z odprowadzaniem nieczystości oraz wód
opadowych przy rozpoczynającej się budowie Centrum Bibliotecznego opracowane
zostało kompleksowe rozwiązanie związane z odprowadzania nieczystości oraz wód
opadowych dla przyległego terenu.

W wolnych wnioskach członkowie Komisji Rewizyjnej zadawali pytania dotyczące :
•

pracy radców prawnych i ich uczestnictwa w obradach sesji,

•

budowy kanalizacji na Osiedlu Szczepanowskie w Brzesku,

•

wykonanego audytu dla potrzeb Spółki RPWiK w Brzesku, komisja prosi
o wyjaśnienie

sprawy związanej z opracowaniem

audytu dla Rejonowego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za 2008 rok. Z informacji jaką komisja
otrzymała wynika, że audyt

wykonał ten sam podmiot, który wykonywał audyty do

chwili obecnej, co jest niezgodne z podjętymi rozstrzygnięciami, tak przez komisje
Rady, jak i samą Radę Miejską.

Zapoznano się z wyjaśnieniami Inspektor Elżbiety Spyrka do wniosku Komisji Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dot. skargi Pana Wojciecha Knapa na

zarządce Placu targowego w Brzesku. Wg. wiedzy Pani Inspektor Spyrki Pan Wojciech
Knap kwestionował fakt obowiązku uiszczania opłaty eksploatacyjnej z tytułu wynajmu lokalu
na placu targowym w Brzesku. Twierdził, że w czasie przetargu nie było o tym mowy.
Sprawę tą wyjaśniono Państwu Knapom pismem z dnia 06.08.200 r. Chciałabym zaznaczyć,
iż Pan Knap był najemcą lokalu od 1998 r. Obecnie jest jego żona –Urszula.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu z dnia 29 czerwca 1998 r. w wyniku którego
Pan Wojciech Knap podpisał umowę najmu było złożenie oferty, a w niej Pan Wojciech Knap
dołączył wymagane oświadczenie o treści ”Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami
przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń”. Gdyby oferta nie była kompletna Komisja odrzuciła
by ofertę. Jeżeli dołączył oświadczenie oznacza to, iż wiedział o wspomnianej wyżej opłacie.
Ponadto, w regulaminie tegoż przetargu przewidziano w części jawnej m.in. zapoznanie
z projektem umowy najmu, udzielanie wyjaśnień w sprawie opłat eksploatacyjnych
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obciążających Najemców. W projekcie umowy najmu było zobowiązanie dla Najemcy
w postaci opłaty eksploatacyjnej, w § 7 ust.1 umowy.
W protokole z przetargu z dnia 29 czerwca 1998 r. istnieje zapis, iż Członek Komisji
Przetargowej odczytał regulamin przetargu.
Z listy obecności na tym przetargu wynika, iż Pan Wojciech Knap był obecny na części
jawnej przetargu i z opisanych wyżej dokumentów wynika również, że był zapoznany
z obowiązkiem uiszczania opłaty eksploatacyjnej, a podpisując umowę najmu zobowiązanie
do jej płacenia przyjął.
Pani Urszula Knap przejmując na wniosek męża najem lokalu, przejęła także zarówno prawa
jak i obowiązki wynikające z zawartej umowy.

Po szerokiej dyskusji nad całością zagadnień przekazanych do opinii Komisji Rewizyjnej, na
zakończenie posiedzenia Komisji podjęła wnioski i opinie:

Opinie :
1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
•

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego (budowa chodnika przy
ulicy Starowiejskiej w Brzesku),

•

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego (budowa chodnika
Poręba Spytkowska - Bochnia),

•

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego (budowa chodnika ul.
Sosnowa w Sterkowcu, Kościelna w Mokrzyskach, Witosa w Jadownikach
Podgórska w Jadownikach).

•

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
(Dom Strażak w Mokrzyskach).

2. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzesku zwraca się z uprzejmą prośbą do
Starosty Powiatu Brzeskiego o podjęcie działań związanych

z rozpoczęciem

modernizacji i remontu drogi powiatowej biegnącej ulicą Leśną i przygotowanie jeszcze
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w tym roku dokumentacji do pozyskania środków z tzw. ”Schetynówki”, ze uwagi na zły
stan techniczny tejże drogi oraz brak chodników. Głosowano jednogłośnie.

Wnioski :
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przystąpienie do programu szczepień przeciwko
pneumokokom i meningokokom realizowanego w ramach

programu zdrowotnego

wspólnie z powiatem brzeskim oraz gminami powiatu brzeskiego i wnioskuje
o przeznaczenie 50% - wej dopłaty do zakupu w/w szczepionek dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy Brzesko objętych w/w programem – głosowano pozytywnie
jednogłośnie – za.

4. Komisja Rewizyjna wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na zakup unitu
(35 tyś zł) dla wyposażenia

PSP Nr 3 w Brzesku, oraz

szczepionek przeciwko

meningokokom (45 tyś zł) dla grupy dzieci 6-letnich (w ramach kontynuacji podjętych
w tym zakresie działań /szczepień/). Głosowano jednogłośnie.

5. Komisja Rewizyjna wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy środków
finansowych na poszerzenie pamięci operacyjnej związanej z funkcjonującym systemem
monitoringu. W ubiegłym roku zostały podłączone do sieci nowe kamery, co
spowodowało, iż z pamięci operacyjnej po 6 - 7 dniach wymazywane są

dane, co

powoduje znaczne utrudnienie w analizowaniu zaistniałych zdarzeń. Mając powyższe na
uwadze Komisja Rewizyjna wnioskuje o zakup dla potrzeb Policji Powiatowej, w celu
wzmocnienia

systemu monitorowania dodatkowej pamięci operacyjnej. Głosowano

jednogłośnie.

6. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przesunięcie na czerwcowe obrady Rady
Miejskiej omówienia zagadnienia dotyczącego przekazania na rzecz Komendy
Powiatowej Policji kwoty 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem
oraz omówienie

na zakup paliwa

tego tematu na najbliższym posiedzeniu Komisji, na które to
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posiedzenie zostanie zaproszony Komendant Powiatowej Policji w Brzesku. Wniosek
niniejszy podyktowany został tym, iż podczas dyskusji która toczyła się na posiedzeniu
Komisji padła propozycja, aby, zamiast przekazania w/w środków na zakup paliwa
dokonać zakupu rowerów dla Powiatowej Policji w Brzesku, w stosunku do której to
propozycji część radnych miała zastrzeżenia. Głosowano jednogłośnie.

7. Po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Brzesko na 2009 roku Komisja Rewizyjna pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt
uchwały ze zmianami i wnioskami komisji jw.

8. Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania
Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku i propozycje dotyczące :

•

przeniesienie

BIM

przez MOK – głosowano 5 za, 1 przeciw,

1 wstrzymujący.

•

prowadzenie Orkiestry Miejskiej – głosowano jednogłośnie.

•

koordynacja i prowadzenie zespołów muzycznych i tanecznych - głosowano
jednogłośnie.

9. Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem mieszkańców miejscowości Mokrzyska
dot. zainicjowania budowy chodnika przy ul. Parafialnej na odcinku od skrzyżowania ul.
Parafialnej z ul. Grzybową do cmentarza w Szczepanowie. Komisja pozytywnie opiniuje
prośbę mieszkańców i wnioskuje do Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji
o podjęcie pilnych rozmów z Zarządem Powiatu Brzeskiego w celu dokonania
stosownych

uzgodnień,

w

szczególności

dotyczących

kwestii

przedmiotowego zadania, a ponadto wnioskuje o zaproszenie
merytorycznej Komisji Rady Powiatu. Głosowano jednogłośnie.

finansowania
na posiedzenie
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10.

Komisja

wnioskuje,

aby

przy

opracowaniu

dokumentacji

związanej

z odprowadzaniem nieczystości oraz wód opadowych przy rozpoczynającej się budowie
Centrum Bibliotecznego opracowane zostało kompleksowe rozwiązanie związane
z odprowadzania nieczystości oraz wód opadowych dla przyległego terenu. Głosowano
jednogłośnie.

11. W ślad za przeprowadzoną

przez Komisję Rewizyjną kontrolą

działalności

finansowej sołectwa Jadownik, komisja wnioskuje o podjęcie kroków w celu zmiany
inkasenta

podatków w sołectwie Jadowniki.

Głosowano 4 za, 0 przeciw,

3 wstrzymujące.

12. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Brzeska
związanej z opracowaniem

o wyjaśnienie

sprawy

audytu dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji za 2008 rok. Z informacji jaką komisja otrzymała wynika, że audyt wykonał
ten sam podmiot, który wykonywał audyty do chwili obecnej,

co jest niezgodne

z

podjętymi rozstrzygnięciami, tak przez komisje Rady, jak i sama Radę Miejską.
Głosowano jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone .
Obrady trwały od godziny 12.00 -16.00

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
mgr Maria Kądziołka

