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 Protokół Nr 14/2012 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 

23 maja 2012 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  w Brzesku 

przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie: 

 

1. Radny Leszek Klimek - Przewodniczący Komisji; w dniu 23.05.2012 radny wyłączony z 

przewodniczenia komisji. 

2. Radny Jerzy Gawiak -  członek Komisji; 

3. Radny Edward Knaga – Wiceprzewodniczący Komisji. 

4. Radna Katarzyna Pacewicz - Pyrek– członek Komisji; 

5. Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji; 

6. Radny Bogusław Babicz – Członek Komisji; 

7. Radny Stanisław Góra – Członek Komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:w 

 

1.Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel; 

3.Przewodniczacy Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk 

 

Mimo prawidłowego zawiadomienia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej  nie przybyła 

skarżąca Pani M.P/ zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia na posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej w dniu 23 maja 2012 r. znajduje się w aktach skargi/.  

 

     Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Edward Knaga. 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

  

Wiceprzewodniczący Komisji Edward Knaga przedstawił proponowany porządek obrad – 

zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.   

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1.  Rozpatrzenie  skargi Pani M.P. na sołtysa wsi Jasień. 

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad.1.  Rozpatrzenie  skargi Pani M.P. na sołtysa wsi Jasień. 

/ treść złożonej skargi stanowi załącznik nr 3./ 

Radny Edward Knaga  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Brzesku przypomniał, że członkowie komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem na sesję 

materiały dot. złożonej skargi. Radny przypomniał kto otrzymał postanowienie SKO w Tarnowie  

i w jakim celu. Strona która złożyła skargę otrzymała również postanowienie SKO w Tarnowie. 

Radny Knaga poprosił sołtysa Leszka Klimka o wyjaśnienia do skargi. 
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Radny sołtys Leszek Klimek powiedział ,dyskusja o scaleniu gruntów w Jasieniu odbyła się na 

zebraniu wiejskim zwołanym przez Starostę Powiatu Brzeskiego w miesiącu grudniu 2011 roku. 

Na zebranie zostali zaproszeni goście w liczbie 34 osób. W związku z tym,  prawie wszyscy byli 

za scaleniem gruntów, tylko Pani P. tego scalenia gruntów nie chciała. Na tym spotkaniu 

zaginęła lista obecności, w związku z czym został spisany protokół o zaginięciu przedmiotowej 

listy obecności. Po tym zebraniu ustalenia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń, przy czym 

na terenie sołectwa Jasień jest 6 tablic ogłoszeń i żadna z nich nie jest zamykana. 

Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Tarnowie napisało pismo aby ponownie powiesić 

informacje na tablicach ogłoszeń. Postanowił , że wystosuje pismo tak do Burmistrza Brzeska 

jak do Starosty Powiatu o to, aby zostały zamontowane zamykane tablice informacyjne w 

sołectwie, gdyż nie będzie pilnował tak mieszkańców ani chuliganów by nie zrywali 

powieszonych ogłoszeń na tablicach. Takie ogłoszenie winno wisieć na tablicach ogłoszeń przez 

14 dni, po tym czasie sołtys ma ogłoszenie ciągnąć , a jak to zrobić skoro tablice ogłoszeń nie są 

zamykane. To ogłoszenie powiesiłem na tablicy przy ul. Wiedeńskiej, bo wiedziałem, ze nikt 

tego nie zedrze. Postanowienie SKO zostało wywieszone w takiej formie jak przysłało SKO. 

 

 

Radny Jerzy Gawiak- powiedział, też przez 4 lata byłem  sołtysem, na terenie sołectwa 

Jadowniki również były tablice ogłoszeniowe nie zamykane. Otwarte tablice są największym 

problemem, wieszamy ogłoszenia na tablicach ogłoszeń a za pięć minut ogłoszenia są zaklejane 

i jest po sprawie. 

 

Radny Kazimierz Sproski – jeszcze przed posiedzeniem komisji zapytał, czy nie wywieszenie 

tego ogłoszenia czymś skutkowało, a w tej chwili dowiaduje się, że ta Pani otrzymała również 

do wiadomości Postanowienie SKO , więc w czym jest problem ?.  

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała, jakie są konsekwencje tego, gdyby te ogłoszenia 

nie zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń?. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, skutków karnych może nie być, ale mogą 

być skutki administracyjne. W tym przypadku chodzi o scalenie gruntów i jeżeli ktoś nie będzie 

się zgadzał z tym scaleniem i wydana przez starostę decyzją, to ktoś może podważyć 

skuteczność procedury i unieważnienie tej decyzji, wnosić o ponowne rozpatrzenie. 

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek stwierdziła, nie chodzi o to, że ktoś nie chce czegoś 

zawieszać, ale większość z nas może się znaleźć w takiej sytuacji. U niej na osiedlu są akurat 

tablice zamykane, ale mogą np. zasłonić na szybie ogłoszenie i co dalej?.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – w tym przypadku zostało zrobione zdjęcie, że 

postanowienie było ogłoszone, w takiej formie jak się wiesza na tablicach ogłoszeń w Urzędach, 

sołtys to udokumentował i o to w tym wszystkim chodzi. Udowodnienie, że ogłoszenie zostało 

powieszone leży po stronie organu sołeckiego czyli sołtysa i jeżeli zostało to udowodnione to 

temat  się zamyka.  

 

Radny Edward Knaga -  powiedział, Zarząd Kopaliny Jagiełły otrzymuje takie same pisma do 

wywieszenia w sprawach dot. scalenia gruntów w części gdzie przebiega autostrada. Takie 

ogłoszenia zostały na tablicach wywieszone i po 14 dniach po podpisaniu zostały odniesione. 

Na naszym osiedlu tablice są zamknięte. Skoro zdarzają się takie przypadki wandalizmu i 

zrywania ogłoszeń to należy zawnioskować, aby przynajmniej jedna tablica w sołectwie była 

zamykana. 
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Radny Stanisław Góra jako sołtysi otrzymujemy bardzo dużo pism z Agencji Rynku Rolnego 

gdzie są organizowane przetargi, otrzymujemy pisma wręcz z żądaniami wywieszenia, zdjęciem 

po okresie wywieszenia i odesłaniem pisma na adres zwrotny z potwierdzeniem tego ogłoszenia. 

Jest to błędem ponieważ na wsi tablice nie są zamykane. On jako sołtys nie odsyła tych ogłoszeń 

bo nie ma już co odesłać. Wniosek słuszny, aby na sołectwie przynajmniej jedna mała tablica 

była zamykana na klucz. 

 

Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie: 

1. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze skargą  złożoną przez Panią M. P., w którym podnosi, 

iż nie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych w sołectwie Jasień Postanowienie SKO 

w Tarnowie dot. scalania gruntów na obszarze wsi Jasień - Gmina Brzesko, wysłuchała 

wyjaśnień sołtysa wsi Jasień Pana Leszka Klimka oraz zapoznała się  

z przedłożonymi dokumentami do skargi i uznaje skargę Pani Moniki P. za bezzasadną. 

          Głosowano 5 za , 1 wstrzymujący  

          (radny Leszek Klimek członek Komisji Rewizyjnej nie brał udziału w głosowaniu). 

 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska,  aby na terenie sołectw i Zarządów Osiedli 

na terenie Gminy Brzesko, w miejscach wskazanych przez sołtysów, ustawić zamykane 

tablice ogłoszeniowe. Tablice winny być oznakowane, że są to tablice tylko na 

ogłoszenia urzędowe. Głosowano jednogłośnie 

 

 

Ad.2.W sprawach bieżących komisja omówiła temat artykułów prasowych jakie ukazały się 

w lokalnych gazetach i na stronach internetowych, dot. wypowiedzi w temacie  organizacji 

koncertu Doroty Rabczewskiej w dniu 19 maja 2012 r. na stadionie OKS,. 

 

Po dyskusji z udziałem członków komisji rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

Burmistrza Brzeska, Zastępcy Burmistrza Brzeska komisja podjęła wniosek o treści: 

 

Wniosek komisji: 

 Po analizie artykułów prasowych dot. wypowiedzi w temacie  organizacji koncertu  

 Doroty Rabczewskiej w dniu 19 maja 2012 r. na stadionie OKS, Komisja Rewizyjna 

wnioskuje o przygotowanie na sesję Rady Miejskiej  w miesiącu maju br. wniosku o 

skierowanie sprawy na drogę sądową we właściwych trybach, mając na uwadze interes 

i dobry wizerunek Gminy Brzesko.  Głosowano jednogłośnie 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.8.00-9.15 

 

 

 

 

 

        Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                           Rady Miejskiej w Brzesku 

                         

           Edward Knaga  

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 


