P R O T O K Ó Ł Nr 10/2009
z posiedzenia Komisji Statutowej
w dniu : 8 c z e r w c a 2009 r o k u

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

odbytego

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg
załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Adam Smołucha
Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który został
przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Analiza projektów Statutów sołectw Gminy Brzesko.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski .
Ad. 1
Analiza projektów Statutów sołectw Gminy Brzesko.
Przewodniczący Komisji Adam Smołucha dokonał analizy statutów sołectw w Gminie
Brzesko, wg załącznika do protokołu.
Marian Czarnik Sołtys Sołectwa Wokowice zwrócił się z pytaniem: Jak wygląda kwestia
dotycząca funduszu sołeckiego?
Radna Maria Kądziołka poinformowała, że Rada Miejska do dnia 30 czerwca br. powinna
podjąć uchwałę czy Gmina Brzesko wchodzi w fundusz sołecki czy nie, zgodnie z nową
ustawą, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku. Ponadto poinformowała, że
środki jeśli zostaną zabezpieczone na fundusz sołecki i zapisane w planie sołectwa na
odpowiednie zadania to nic nie da się już zmienić. Zadanie to musi być zrealizowane. Jeśli nie
zostanie zrealizowane to te środki przepadają.
Sekretarz
Gminy
Stanisław
Sułek
przedstawił
zasady
tworzenia
i wydatkowania funduszu sołeckiego. Poinformował, że Ustawa o funduszu sołeckim weszła
w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku, natomiast obowiązki wynikające z nowej ustawy
rozpoczynają procedurę uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2010, dlatego warto nie
śpieszyć się i poczekać ten rok.
Po analizie i dyskusji komisja podjęła następujące opinie :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zamiany w statutach sołectw w Gminie
Brzesko:
• § 9 pkt.4 otrzymuje brzmienie „Podejmowanie uchwał, w tym uchwalanie planów
rzeczowo-finansowych sołectwa w ramach budżetu gminnego”,

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

§ 14 pkt. 6 otrzymuje brzmienie „ Sołtys może zapraszać na posiedzenia Rady
Sołeckiej radnych z danego Sołectwa, jak również inne osoby w tym radnych oraz
przewodniczących komisji Rady Miejskiej mogących pomóc w rozwiązywaniu
omawianych spraw”,
§ 24 pkt. 2 podpunkt 8 otrzymuje brzmienie „ opis przebiegu obrad oraz zgłoszone
wnioski”,
§ 24 pkt. 4 otrzymuje brzmienie „ Protokół z zebrania sporządza jeden z członków
Rady Sołeckiej lub inna osoba wybrana przez zebranie wiejskie na wniosek
przewodniczącego zebrania”,
§ 24 pkt. 8 otrzymuje brzmienie „ Przebieg Zebrania Wiejskiego jest rejestrowany na
nośnikach elektronicznych przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika
Urzędu Miejskiego i przechowywany w Urzędzie do czasu zatwierdzenia protokołu”,
§ 28 pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje
Rada Miejska oraz Burmistrz”,
§ 43 w pkt. 2 wykreślić wyraz „prawej” , a wpisać wyraz „lewej”,
§ 43 pkt. 3 otrzymuje brzmienie „ Głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywa
się poprzez postawienie znaku „X” w kratkach po lewej stronie obok nazwisk
kandydatów, na których oddaje głos w ilości nie większej niż liczba miejsc w Radzie
Sołeckiej”,
§ 55 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „ Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez to zebranie odwołani
przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają
postanowienie Statutu i uchwał zebrania, dopuścili się przestępstwa lub utracili
zaufanie społeczne”,
§ 55 pkt.3 podpunkt 3 otrzymuje brzmienie „Rady Miejskiej zgłoszonej w formie
uchwały”,
§ 57 pkt. 12 otrzymuje brzmienie „ Po zakończeniu roku budżetowego do 30 kwietnia
każdego roku, Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej
zbowiązany jest przygotować i przedstawić sprawozdanie z gospodarki finansowej
sołectwa. Sprawozdanie to przedkładane jest do Burmistrza i Biura Rady Miejskiej w
Brzesku”.

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty statutów sołectw w Gminie
Brzesko z przyjętymi poprawkami.
Ad. 2
Sprawy bieżące i wolne wnioski .
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Adam Smołucha poruszył temat
dotyczący zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. Poinformował, że temat
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ten był przedmiotem obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej. Temat dotyczył przeniesienia BIMu do Miejskiego Ośrodka Kultury. Temat został zdjęty z obrad sesji, w związku z tym zwrócił
się
z pytaniem: Co dalej z ta sprawą?
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek udzielił odpowiedzi informując, że nie ma żadnych
przeciwwskazań, aby BIM był włączony w Statut w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku.
Przedmiotowa uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym dzienniku.
Natomiast co do formy wydawania czasopisma to jest jak gdyby oddzielny temat, nad którym
będzie prowadzona dalsza dyskusja. Dlatego w najbliższym czasie przedstawiona zostanie
prezentacje na temat korzyści płynących z przeniesienia BIM-u do MOK-u. Pani Dyrektor
MOK-u miałaby pełny nadzór formalny nad BIM-em.
Przewodniczący Komisji Adam Smołucha poinformował, że taka właśnie była inicjatywa,
aby BIM przenieść do Miejskiego Ośrodka Kultury. Niemniej jednak temat ten został
wycofany z projektu uchwały, który był przedłożony pod obrady sesji majowej. Nie ma co
hamować tego procesu i dlatego jest za tym, aby BIM przenieść do MOK-u.
Radna Maria Kądziołka uważa, że radni powinni dostać takie materiały odnośnie BIM-u,
które przekonają o słuszności przeniesienia BIM-u do MOK a głównie chodzi o pokazanie
kosztów. Po drugie w dalszym ciągu jest za tym, aby na wydawanie BIM-u ogłosić konkurs, a
w specyfikacji zapisać, co chcemy i jak to ma wyglądać.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek poinformował, że sprzedaż BIM-u w ostatnich
miesiącach spadła i to jest jeszcze jeden powód, aby BIM przenieść do MOK-u.
Radna Maria Kądziołka zapytała : A z czego to wynika? Należy poszukać rzetelnych
przyczyn. W związku z tym czy warto to przenosić do MOK-u?
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Adam Smołucha podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokołowała
Bogumiła Łanocha

Przewodniczący Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w B r z e s k u
Adam Smołucha
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