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Uprzejmie informuję,  że  na posiedzeniu  Komisji   Rewizyjnej  Rady Miejskiej 

w Brzesku odbytym w  dniu  15  czerwca  2009   roku podjęte  zostały  następujące 

wnioski  i opinie:

1. Komisja Rewizyjna  zapoznała się z treścią skargi złożonej przez Panią Ewę Biernat 

na  Dyrektora  BOSiR  w  Brzesku,  wysłuchała  wyjaśnień  składającej  skargę  oraz 

Dyrektora BOSiR. W związku z wątpliwościami co do prawnych możliwości działań 

opisanych  w  skardze  Komisja  postanowiła  przekazać  skargę  radcom  prawnym 

Urzędu Miejskiego w celu uzyskania stosownej opinii dotyczącej sprawy poruszanej 

w skardze. Głosowano jednogłośnie. 

Z treścią przedmiotowego wniosku została zapoznana Pani Ewa Biernat, składająca 

skargę. 

2. Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawach:

• zmiany  uchwały  budżetowej   Gminy  Brzesko  na  2009  rok  –  po  analizie 

i  szerokiej  dyskusji  Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie  wnioskuje 

o zabezpieczenie w budżecie kwoty 35 tysięcy złotych z przeznaczeniem na 

zakup unitu stomatologicznego dla PSP Nr 3 w Brzesku.  Komisja proponuje, 

aby kwotę 35 tys. zł. przesunąć ze środków zabezpieczonych w budżecie na 

zadaniu  pn.  modernizację  ulicy  Klonowej  –  Bocznej,  gdzie  zabezpieczono 

kwotę  w  wysokości  140  tys.  zł.   Pozostałe  zmiany  budżetu  komisja 

zaopiniowała pozytywnie  jednogłośnie. 



• Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.

• Pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie 

upoważnienia  Burmistrza  Brzeska   do  zaciągnięcia  zobowiązania 

przekraczającego rok budżetowy, którego przedmiotem  jest obsługa bankowa 

budżetu Gminy Brzesko  w latach 2009 - 2012.

• Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody   na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy   dotyczącej  części 

nieruchomości   oznaczonej  numerem  ewidencyjnym   1471  położonej 

w  Brzesku,  stanowiącej  mienie  komunalne   Gminy  Brzesko.  Komisja 

wnioskuje,   aby  umowa  dzierżawy  została  zawarta  na  czas  nieokreślony 

z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia. 

• Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody  na wydzierżawienie  na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości 

oznaczonej   nr  ewid.  3551  położonej  w  Jadownikach  stanowiącej  mienie 

komunalne  Gminy  Brzesko.  Komisja  wnioskuje,   aby  umowa  dzierżawy 

została  zawarta  na  czas  nieokreślony   z  zastrzeżeniem  o  możliwości 

wcześniejszego jej wypowiedzenia. 

• Komisja zapoznała się  z projektami uchwał w sprawach:

    wyrażenia /nie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

   zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

24 października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania 

miejsc  sprzedaży  napojów  alkoholowych   oraz  ustalenia   liczby 

punktów   sprzedaży  napojów  zawierających   powyżej  4,5  % 



zawartości  alkoholu   do  spożycia  poza  miejscem sprzedaży,   jak 

i w miejscu sprzedaży.

• Komisja  Rewizyjna  zapoznała  się  z  wnioskiem  Prezesa  TKKF  Sokół   dot. 

zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych w wysokości  7 tysięcy 

złotych  na  remont   automatów  i  torów  kręglarskich   i  wnioskuje  do  Pana 

Burmistrza  o  zabezpieczenie  w  budżecie   środków   na  ten  cel.  

Głosowano 5 za, 2 wstrzymujące.  
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