
Protokół Nr 2 / 2011 

z  posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego 

w dniu 21 lutego   2011 r. 

 Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Leszek Klimek   przewodniczący komisji. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni.  

Przewodniczący komisji   powitał wszystkich zebranych na pierwszym posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  i przedstawił proponowany porządek posiedzenia 

komisji.  

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie jak niżej: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia komisji. 

2. Ocena przygotowań do realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Brzesko 

zaplanowanych na 2011 rok. 

3. Sprawozdanie z wykorzystania  środków budżetowych na organizacje pozarządowe . 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

          

Ad.1. Uwag do protokołu radni nie wnieśli w związku z powyższym przewodniczący komisji 

podał pod głosowanie wniosek  o  przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  

7 stycznia 2011 roku.  

Protokół  został przyjęty przez członków komisji pozytywnie, jednogłośnie.  

 

Ad.2. Kierownik Referatu Inwestycji Roman Olchawa przedstawił członkom Komisji 

Rewizyjnej  plan wydatków majątkowych Gminy Brzesko na 2011 rok. 

W dyskusji z udziałem Pana Kierownika Romana Olchawy komisja omówiła min: 

o postęp prac przy budowie sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej  

i partycypacji mieszkańców w kosztach budowy tego wodociągu i realizacji 

indywidualnych przyłączy wodociągowych, 

o budowy wodociągu w Morzyskach, 

o budowy wodociągu na ul. Pielgrzymów w Szczepanowie, 

o odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich, powiatowych, budowa ronda na ul. 

Solskiego, 

o budowy nowych chodników na terenie Gminy Brzesko, 

o remontu dworca PKP w Brzesku, 

o budowy nowych dróg i ulic na terenie Miasta Brzeska, 

o przygotowania projektu i budowy nowego budynku  komunalnego w Brzesku, 

o modernizacji budynków Domów Ludowych na terenie Gminy Brzesko, 

o budowy hali sportowej przy PSP Nr 3 w Brzesku i przyczyny opóźnień w 

terminach realizacji  przedmiotowej inwestycji, 
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o budowy magistrali wodociągowej Bochnia- Brzesko, 

o Rewitalizacji brzeskiego rynku, zwrócono uwagę na jakość  położonej  kostki 

brukowej na płycie rynku i  utraty dochodów z tytułu prowadzonej tam 

działalności przez właścicieli okolicznych sklepów. 

radny Jerzy Gawiak zwrócił uwagę komisji, iż nad wejściem do budynku Domu Ludowego  

w Jadownikach w roku ubiegłym zostały zaprojektowane i zamontowane nowe daszki. Daszki 

zostały  zaprojektowane ze spadem w przeciwnym kierunku co  przyczyniło się do tego, że pod 

ciężarem śniegu uległy zniszczeniu. Przeprowadzono rozmowy z projektantem, który stwierdził 

iż stało się  tak dlatego, że zostały zastosowane złe materiały do budowy. W związku z tym 

rodzi się pytanie, co dalej, do kogo się zwrócić aby uzyskać odszkodowanie. 

Ponadto radny zwrócił uwagę na sposób wykonywania prac kanalizacyjnych na ul. Środkowej  

w Jadownikach. Pojawił się w ostatnim czasie problem z przyłączeniami  do kanalizacji, na co 

mieszkańcy zwracają uwagę, został wybudowany nowy chodnik i chcąc się podłączyć do 

kanalizacji mieszkańcy są zmuszeni wykonać podkop pod tym chodnikiem, bo nie ma innych 

możliwości.   

 

 

Przewodniczący Komisji Leszek Klimek przestawił komisji treść pisma skierowanego przez 

LKS ISKRA Szczepanów do Rady Miejskiej, o przeznaczenie środków finansowych 

pozostałych z roku 2010 na  wykonanie projektu szatni dla zawodników. 

 

Kierownik Roman Olchawa – odpowiedział, zostały zabezpieczone w budżecie gminy środki 

finansowe  na wykonanie przyłącza energetycznego. Jeśli będzie wola władz   przekazania  

wskazanych przez Zarząd Klubu środków finansowych dla Klubu tak też uczynimy. 

 

Radny Stanisław Góra stwierdził, że Zarząd Klubu winien wykazać trochę własnej inicjatywy 

w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność klubu a nie tylko czekać i pisać wciąż 

nowe pisma o  środki. 

 

Radny Kazimierz Sproski zapytał, czy środki finansowe w wysokości 330 tysięcy złotych, 

jakie zostały ściągnięte z solarów na basenie a przeznaczone na drogi i chodniki, są już zawarte 

w przedstawionych propozycjach budżetowych. Pyta o to, gdyż drogi i chodniki są bardzo 

ważnym zadaniem, jednak należałoby część tych środków skierować na tereny Browaru  

w Jadownikach, szczególnie  na ich uzbrojenie  i wybudowanie drogi dojazdowej. 
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Radny Stanisław Góra odpowiedział radnemu, że środki finansowe na   dozbrojenie terenów 

przewidzianych pod inwestycje muszą zostać zabezpieczone w budżecie gminy, nie może być 

realizowane to zadanie ze środków bieżących. Ten teren może  przynieść gminie korzyści 

finansowe więc uważa wniosek radnego za bardzo słuszny. Najważniejsze   jednak w chwili 

obecnej, aby wszystkie  dokumentacje techniczne i projekty, które zostały już przygotowane 

zostały w niedługim czasie zrealizowane. 

 

Radny Bogusław Babicz zapytał, kiedy zostanie wykonany łącznik ulic Wiejska i Kossaka  

w Brzesku. 

 

Kierownik Roman Olchawa odpowiedział, w chwili obecnej projekt na wykonanie łącznika 

jest już na ukończeniu, jednak w budżecie gminy na bieżący rok nie ma środków finansowych 

na realizację zadania. 

 

Radny Jerzy Gawiak   zawnioskował, aby przy pomocy specustawy  dokonać odwodnienia 

ulicy Bocznej w Jadownikach. Temat odwodnienia tej ulicy był już wiele razy przedmiotem 

dyskusji i analizy na komisjach w poprzedniej kadencji. Na ulicy Bocznej występuje ogromny 

problem z zalewaniem budynków mieszkalnych tak przez wody opadowe min. spływające z 

ulicy Małopolskiej, jak również przez źle wykonaną kanalizację sanitarną. Jeżeli w jak 

najszybszym czasie  nie rozpoczną się prace związane z odwodnieniem tej ulicy to  na wiosnę 

będzie wielki problem. 

 

Kierownik Roman Olchawa odpowiedział, że w budżecie gminy na rok bieżący na projekty  

okresów przyszłych jest zaplanowana tylko  kwota  50 tysięcy złotych. 

 

Po dyskusji komisja podjęła opinie o treści: 

Komisja zapoznała się z informacją w temacie przygotowań do realizacji projektów 

inwestycyjnych w Gminie Brzesko zaplanowanych na 2011 rok  i opiniuje pozytywnie . 

 

Ad.3. Sprawozdanie z wykorzystania  środków budżetowych na organizacje pozarządowe . 

 

Sprawozdania jw. wg. załączników do protokołu komisji omówili kolejno Inspektor Renata 

Pabian oraz Inspektor Michał Kostecki. 

W dyskusji komisja omówiła min: 

o Sposób organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, 

komisja stoi na stanowisku aby powrócić do organizacji koloni min. przez MOK. 
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o Przeznaczenia środków finansowych z budżetu gminy dla OKS i MK GRYF na 

działalność   sportową. Radny  Bogusław Babicz stwierdził, że w porównaniu do 

pozostałych klubów sportowych  środki finansowe na działalność OKS są  

9-krotnie wyższe niż na działalność pozostałych stowarzyszeń sportowych 

działających na terenie  Gminy Brzesko. 

 

W dyskusji przeanalizowano również sposoby i możliwość ograniczenia kosztów  dotacji np. do 

sekcji piłki nożnej, komisja stwierdziła, że środki finansowe winny być przeznaczone na sport  

w którym czynnie uczestniczą dzieci  i młodzież. 

 

Inspektor Michał Kostecki stwierdził, że  sport II ligowy  nie powinien być dofinansowywany 

w ten sposób tylko sponsorowany. Należy tak dobierać dyscypliny sportowe, aby była 

odpowiednia baza i zaplecze sportowe do  jego uprawiania. 

 

Radny Stanisław Góra stwierdził, że drużynę OKS II Ligii  nie powinna finansować gmina , 

gdyż ma ograniczone środki finansowe na działalność sportową  i nie ma możliwości 

dofinansowania w takiej wysokości . OKS jest klubem o szerokim zasięgu działalności i ma inne 

możliwości rozwoju, dużo większe niż  te nasze małe kluby, które tych możliwości nie 

posiadają. 

 

Radny Edward Knaga wyraził swoją opinię na temat propozycji zakupu ringu dla potrzeb 

brzeskiego klubu bokserskiego. Radny uważa, że boks w Brzesku rozwija się dobrze, jest bardzo 

duże zainteresowanie tą dyscypliną sportu i taki ring należy zakupić. 

 

Po dyskusji komisja podjęła opinie o treści: 

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie 

 z wykorzystania środków budżetowych z przeznaczeniem na zadania realizowane przez 

organizacje pozarządowe w roku 2010.  
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Ad.4. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła: 

1. Zawnioskowano do Burmistrza Brzeska  o  zakup dla potrzeb Biura Rady 

Miejskiej  drukarki komputerowej. Głosowano jednogłośnie  

2. Komisja przyjęła do wiadomości: 

o   pismo LKS w Szczepanowie dot. zagospodarowania środków finansowych 

niewykorzystanych w 2010 roku i przekazanie części kwoty z tych środków na 

wykonanie projektu szatni dla celów sportowych; 

o Zaproszenie na  dni skupienia dla władz i pracowników samorządowych  w 

Starym Sączu. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.9.00-12.30 

 

 

Przewodniczący Komisji   Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Brzesku  

 

LESZEK KLIMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała :Inspektor Marta Kółkowska  


