
P R O T O K Ó Ł  NR  23/ 2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego  

w dniu :  3 kwietnia 2013  roku. 

 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz osoby zaproszone na 

posiedzenie według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył 

radny Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił 

porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na 

posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty 

jednogłośnie :  

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Analiza skargi Pani A.N. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do komisji  

i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2013 r. 

 

Mimo prawidłowego zawiadomienia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej nie przybyła 

skarżąca Pani A.N/ zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia na posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej w dniu 3 kwietnia 2013 r. znajduje się w aktach skargi/.  

 

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu  

13 lutego 2013r. został przyjęty pozytywnie jednogłośnie.  

Ad. 2 Analiza skargi Pani A.N. 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Leszek Klimek odczytał treść złożonej skargi jw. 

oraz  przedstawił dokumentację powyższej skargi.  

Kierownik UM w Brzesku Maria Zachara, złożyła wyjaśnienia dotyczące skargi A.N. 

Poinformowała członków komisji, że należy  stwierdzić, że na obszarze  pomiędzy 

ulicami  Małopolską, Boczną a rzeką Uszwicą  nie było  i nie ma rowów melioracyjnych , 

którymi zajmowałaby się  spółka wodna. Istnieje  natomiast urządzenie wodne – rów 

bez nazwy , którego trasa przebiegała  od rzeki  Usznicy  do tzw. „Starej Rzeki”  jednak 

od  terenu na których  wybudowano przepompownię  dzieli  go  około 700 mb. Późną  

jesienią  2011 r. zostali skierowani  przez  Pana Jarosława Sorysa - sołtysa  wsi 

Jadowniki  pracownicy  interwencyjni, którzy  wykonali  prace  konserwacyjne ( ręczne  



odmulanie rowu, koszenie traw, usuwanie samosiewek)   na odcinku rowu bn. od  rzeki  

Uszwicy  do działki  gminnej nr 1625 .   Natomiast w  roku  2012  została  zlecona  dalsza  

konserwacja przedmiotowego  rowu  od  działki nr 1625  do  końca tzw. „Starej Rzeki” 

(420 mb) . Dotychczas wykonano  około 120 mb nowego  odcinka  rowu  począwszy od 

jego  nowego wylotu do rzeki Usznicy   na działce nr 1625, ponadto przeprowadzono  

konserwację  około 400 mb „Starej Rzeki”.  Pozostało  do  wykonania około 800 mb . 

Pomimo  dużego  zaangażowania  Pana Jerzego  Gawiaka  -  Radnego  Rady  Miejskiej  nie 

uzyskano zgody  wszystkich właścicieli  nieruchomości  na  wykonywanie  brakującego  

odcinka  rowu tj.  około 800 mb  na zachód  od „Starej Rzeki .  

W bieżącym  roku, zgodnie z życzeniem  właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas 

nie  wyrażali zgody na proponowaną trasę  rowu (jako przydrożnego ) zostanie  zlecona 

koncepcja nowej  trasy  odcinka projektowanego rowu po  najniższym terenie .   

Radny Leszek Klimek, poinformował, że komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, odbyła jedną wizję lokalną u Pani A.N.  

Radny Jerzy Gawiak, przedstawił jak wyglądała sprawa jeszcze jak był sołtysem. 

Stwierdził, że należy wykonać nowy rów odwadniający, dodając, że wykazuje pełną 

gotowość pomocy w uzyskaniu zgód od mieszkańców.  

Po szerokiej dyskusji i analizie podjęto następujące wnioski i opinie: 

- Komisja po dokonaniu analizy skargi Pani A.N, jednogłośnie uznała skargę za 

bezzasadną.  

- Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie koncepcji nowej trasy rowu 

odwadniającego na zachód od „Starorzecza” w miejscowości Jadowniki. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do 

komisji i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2013 r. 

Radny Jerzy Gawiak, poprosił, aby odczytać pismo jakie otrzymał od jednego  

z pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Brzesku.  

Przewodniczący komisji Leszek Klimek, odczytał pismo. Poinformował, że na komisję 

następną można zaprosić prezesa MPK, aby wyjaśnił sytuację w spółce.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że MPK otrzymało dotacje  

z budżetu gminy w wysokości 800 tysięcy złotych. Dodał, że nie jest w stanie więcej 



przekazać spółce. Na każdym zebraniu sołeckim oraz osiedli informujemy mieszkańców, 

aby jeździli komunikacją miejską.  

Radny Bogusław Babicz,  poinformował, że od tego jest Rada Nadzorcza, do 

kontrolowania oraz do oceny pracy prezesa.  

 

Na tym posiedzenie komisji Rewizyjnej zostało zakończone.    

Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 9:20 

 

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                       Rady Miejskiej w Brzesku 

 
                                                                           LESZEK KLIMEK 
 

 
 Protokołowała 

                                                                         
Joanna Szczepka 

 

 


