
P r o t o k ó ł  Nr 59 /2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego

w dniu 15 czerwca 2009 roku.

Posiedzeniu komisji  przewodniczyła  radna Maria Kądziołka  przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej.  W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  goście  zaproszeni  wg. 

załączonej listy obecności.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu                      i 

przedstawiła proponowany porządek posiedzenia komisji – który został przyjęty jednogłośnie 

: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Rozpatrzenie skargi  na Dyrektora  BOSiR w Brzesku.
3. Zapoznanie się z informacją na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Brzesko. 
4. Sprawy bieżące, w tym opiniowanie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie 

Rady Miejskiej, pism i wniosków.

Ad. 1. 

Protokół  Nr  58/2009 z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  odbytego  w  dniu   

18 maja 2009 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. 

Rozpatrzenie  skargi  złożonej  przez Panią  Ewę Biernat  na Dyrektora BOSiR        w 

Brzesku.

Na posiedzenie Komisji zostały zaproszone następujące osoby:

         -  Pani Ewa Biernat – składająca skargę,

         -  Pan Jan Waresiak – Dyrektor BOSiR,

         -  kadrowa BOSiR /nie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji/.
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Przewodnicząca  Komisji  Maria   Kądziołka  przedstawiła  treść  skargi  złożonej  przez  Panią  Ewę 

Biernat  na dyrektora BOSiR Pana Jana Waresiak.  Skarga dotyczy  nie podpisania w odpowiednim 

czasie  przez  Dyrektora Jana Waresiak  przelewu wypłaty  ekwiwalentu za wczasy pod gruszą.

Przewodnicząca komisji   wyjaśniła, iż przed dzisiejszym posiedzeniem poprosiła Dyrektora BOSiR o 

przedłożenie do biura rady obowiązującego Regulaminem  Świadczeń  Socjalnych. Zapoznała się z 

przedłożonym  Regulaminem,  ściślej  mówiąc     z  załącznikami  nr  1  i  nr  6  do  regulaminu,  /które 

przedłożył Pan Dyrektor/  pod kątem zawartych w nich rozstrzygnięciach dotyczących zasad wypłaty 

świadczeń związanych ze tzw. „wczasami pod gruszą”.    Przeglądając zapisy Regulaminu nigdzie nie 

znalazłam unormowań dotyczących zasad przyznawania i  wypłaty ekwiwalentu za tzw. „wczasy pod 

gruszą”. Generalną zasadą jest, iż ekwiwalenty wypłacane  powinny być po odbytym urlopie, a nie przed 

urlopem. Jak pracodawca odzyska wypłacone środki na  „wczasy pod gruszą” jeżeli  pracownik, nie 

wykorzysta  urlopu,  np.  rozchoruje  się,  czy  z  innych  powodów  urlopu  nie  wykorzysta.  Przeważnie 

przyjmuje się w unormowaniach wewnętrznych, że ekwiwalent wypłacany jest po wykorzystaniu 14-to 

dniowego urlopu,  a nie przed nim.  W przedłożonym przez Dyrektora BOSiR regulaminie brak jest 

jakichkolwiek zasad wypłat tego ekwiwalentu.

Po wprowadzeniu w temat dotyczący skargi Przewodnicząca Komisji  poprosiła Panią Ewę Biernat o 

zabranie głosu i wyjaśnienia, przybliżenia tematu związanego ze złożona skargą.

       

Pani Ewa Biernat wyjaśniła komisji, że wniosek o urlop złożyła 3 dni przed jego  rozpoczęciem. W dniu 

5 czerwca zwróciła się z prośbą do Pana Dyrektora  BOSiR                  o podpisanie  przelewu,  aby móc 

pobrać pieniądze i wyjechać na wczasy. Pomimo, że przelew  był  przez panią kadrową  o godzinie 9.00 

rano przygotowany, mimo moich gorących próśb  Pan Dyrektor zignorował  mnie i powiedział,  że ma na 

to czas do godziny 15.00.  Pieniądze otrzymałam dopiero w 4 dniu mojego urlopu,  w poniedziałek. 

Złożyłam wniosek o wypłatę ekwiwalentu przed urlopem, bo taka praktyka była w ubiegłym roku.

Przewodnicząca  komisji  Maria  Kądziołka przypomniała,  że  w  regulaminie  brak  jest  unormowań 

dotyczących zasad wypłaty ekwiwalentu. Według mnie ekwiwalent jest świadczeniem, które winno być 

wypłacane po odbytym urlopie,  a  nie  przed nim.  W znanych mi  regulaminach nie spotkałam się z 

wypłatą  ekwiwalentu  przed  urlopem.
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Według mnie, nie powinno wypłacać się ekwiwalentu przed urlopem, a jeżeli tak, to winno to wynikać z 

zapisu w Regulaminie Świadczeń Socjalnych.  Jak już wcześniej  wspomniałam       w przyjętym w 

BOSiR regulaminie nie ma żadnych zapisów dotyczących tego zagadnienia, umożliwiającego wypłatę 

świadczenia przed urlopem. Na marginesie powyższego rodzi się  pytanie : Czy Dyrektor w codziennej 

swojej  pracy korzysta   z  pomocy radcy prawnego ?  Czy Regulamin  ten był  konsultowany z radcą 

prawnym?

Dyrektor BOSiR Jan Waresiak odpowiedział, że takie zostały przyjęte zasady wypłaty  środków z akcji 

socjalnej  w roku ubiegłym przez Związki Zawodowe i załogę. Tak faktycznie było przelew dla Pani 

Biernat był przygotowany już  o godzinie 9.00 rano, ale pojawiły się pewne kwestie  prawne /przedstawił 

komisji  czego  dotyczą/,  które  przed   podpisaniem  przelewu  byłem  zmuszony  sprawdzić. 

Poinformowałem o tym Panią Biernat, bardzo się wówczas zirytowała i  złożyła na mnie skargę do Rady 

Miejskiej.

Przewodnicząca komisji  Maria Kądziołka  -i  zapytała Panią Biernat,  czy te kilka godzin zwłoki  w 

podpisaniu przez Dyrektora przelewu zaważyły na czymś ?

Pani Ewa Biernat odpowiedziała - tak bardzo zaważyły ponieważ nie miałam za co wyjechać na urlop.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  przybliżył komisji jak przebiegała wizyta Pani Biernat     w jego 

gabinecie  w chwili   składania przez  nią  skargi  na  Pana Dyrektora.  Rodzi  się  pytanie co  stało  na 

przeszkodzie, aby ten przelew podpisać zaraz  skoro już wcześniej  była taka praktyka. Taka sama 

sytuacja   wystąpiła  z   mieszkanką  Brzeska,  która   chciała  wykupić  abonament  miesięczny   na 

parkowanie samochodu, a Pan Dyrektor tak  długo  zwlekał         z podpisaniem decyzji,  że była 

zmuszona w końcu zapłacić wyższą opłatę. Według mnie /Pana Przewodniczącego/ nic nie stało na 

przeszkodzie,  aby na normalnych zasadach ten ekwiwalent wypłacić.
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Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka -  w związku z wątpliwościami jakie zrodziły się podczas 

omawiania tego tematu, zaproponowała, aby powyższą skargę skierować do radców prawnych celem 

wydania  opinii   czy  ekwiwalent  za  urlop  „wczasy  pod  gruszą”  może  zostać  wypłacony  przed 

wykorzystaniem  urlopu  w  świetle  przedłożonego  przez  Dyrektora  BOSiR  Regulaminu  Świadczeń 

Socjalnych. 

Po  otrzymaniu opinii prawnej komisja ponownie spotka się i przygotuje  opinię w tej sprawie. Jeszcze 

na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę – przelew został podpisany i przekazany do banku o godz. 

15.00, a Pani Biernat otrzymała środki cztery dni później. Jeżeli przelew zostałby przekazany do banku 

o godz. np. 10.00, to na koncie Pani Biernat pieniądze znalazły by się prawdopodobnie na trzeci dzień.

Radny Stanisław Milewski  przedstawił komisji i panu dyrektorowi swoje spostrzeżenia        z pobytów 

na  basenie,  ustosunkował  się  do pracy sprzątaczek  i  czystości   na obiekcie.  Jego zdaniem Pan 

Dyrektor wprowadzając zmiany w funkcjonowaniu jednostki  spowodował, że stał się niewygodny dla 

pracowników.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  stwierdził, że skoro wszyscy pracownicy basenu  mieli wypłacany 

ekwiwalent za urlop przed jego rozpoczęciem  to trudno mieć dzisiaj pretensje do pani skarżącej o to, że 

domagała się wypłaty ekwiwalentu na początku swojego urlopu. Widzimy, że ten system nie działa jak 

najlepiej, dlatego  należy wypracować jakieś inne rozwiązania.

Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka  - nikt nie ma pretensji do Pani Biernat, przy okazji dyskusji 

nad  złożoną  skargą  rozmawiamy  nad  prawnymi  aspektami  tej  sprawy,  które  będą  musiały  być 

rozstrzygnięte.  

Wniosek komisji :

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 
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celu uzyskania stosownej opinii dotyczącej sprawy poruszanej  w skardze. Głosowano 

jednogłośnie. 

Z  treścią  przedmiotowego  wniosku  została  zapoznana  Pani  Ewa  Biernat,  składająca 

skargę. 

Następnie Przewodnicząca Komisji zapytała, jak i czy jest realizowany wniosek złożony przez Komisję 

Finansową  skierowany  do  Pana  Burmistrza.  Treść  wniosku  przybliżył  Przewodniczący  Komisji 

Finansowej Pan Mirosław Wiśniowski.    

Dyrektor BOSiR Jan Waresiak   udzielił wyjaśnień w temacie  przejęcia sprzątania  obiektu BOSiR 

przez firmę  sprzątającą zewnętrzną. Po dokonanych przeliczeniach kosztów okazało się, że z tego 

tytułu  oszczędności rocznie wyniosą około  100 tysięcy złotych. Zaznaczył jednocześnie, iż pracownicy 

zostaną zatrudnieni przez firmę, która ewentualnie wygra przetarg.

Komisja  uznała,  że  oszczędności  z  tego  tytułu  są  bardzo  wysokie  i  należy  je  dokładnie 

przeanalizować.  

Ad. 3. 

Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Brzesko.

Komendant Powiatowy Policji  w Brzesku Robert  Biernat  przedstawił  komisji   prezentacje 

multimedialną w temacie jw. Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji nad sprawozdaniem komisja  analizowała tematy związane :

• z trudnościami w ruchu na rondzie i brzeskiej obwodnicy,

• monitoringu miasta Brzeska  - Pan Komendant  poinformował, że  w chwili obecnej  wystąpiły 

problemy  w  funkcjonowaniu  monitoringu,  pojawił  się  problem   z  przekazywaniem  obrazu  z 

rejestratora na monitor oraz problemy techniczne kamer na osiedlach w mieście. 

• na zapytanie członków komisji Pan Komendant Robert Biernat   udzielił odpowiedzi w temacie 

braków finansowych  policji,  w tym na zakup paliwa do samochodów służbowych.  Ponadto, 

zwrócił się z prośbą o pomoc finansową w wysokości 30 tysięcy złotych.
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Burmistrz  Grzegorz  Wawryka    poparł  wniosek  Pana   Komendanta,   jest  wola   przeznaczenia 

środków na remont  tej drogi dojazdowej o jaką wnioskuje pan komendant. Postaramy się znaleźć w 

budżecie wnioskowaną kwotę 30 tysięcy złotych, pan burmistrz zwrócił  się do komisji  o  wyrażenie 

opinii.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk poddał  pomysł  zakupu  dla  potrzeb  policji,  szczególnie 

dzielnicowych skuterów.

Komendant Robert Biernat  przedstawił Komisji jakie posiada plany związane                     z 

rozbudową budynku komendy policji w Brzesku. W chwili obecnej uzyskaliśmy zgodę na nadbudowę 

istniejącego budynku, jest już gotowy projekt. Ponadto Pan Komendant przybliżył jak wygląda praca 

brzeskiej policji, obsada etatowa, na czym wprowadzono największe oszczędności i co jest niezbędne w 

chwili obecnej, aby  mieszkańcy miasta           i gminy czuli się bezpiecznie. 

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka  zwrócił  się  do Pana Komendanta,  aby  swoje   propozycje zebrał  i 

przedstawił  na piśmie  w czasie konstruowania projektu budżetu Gminy na kolejny rok budżetowy, 

abyśmy mieli rozeznanie co jest najbardziej  potrzebne, a my te wnioski postaramy się  przeanalizować.

Ad. 4.  W sprawach bieżących komisja  rozpatrzyła:

• Skarbnik Gminy Celina Łanocha objaśniła wg. załącznika projekt uchwały                 w 

sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Brzesko  na  2009  roku.

W dyskusji  nad projektem  członkowie Komisji  Rewizyjnej   omówili  temat propozycji  wykupu 

działki  od  Zakładu  Biotechniki   /kwota   50  tysięcy  złotych/   dla  potrzeb  realizacji  zadania 

odwodnienie ulicy Klonowej – Bocznej   w Jasieniu.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zapytał dlaczego w projekcie uchwały brak jest zabezpieczenia 

środków  finansowych w kwocie 35 tysięcy na zakup unitu stomatologicznego dla PSP Nr 3 w Brzesku. 
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Nie ma mojego przyzwolenia na to, aby w tym momencie podejmować realizację zadania dotyczącego 

modernizacji  ul.  Klonowej – Bocznej.                W niedługim czasie będzie realizowany zjazd z 

autostrady i droga ta będzie musiała być przebudowana. Dzisiaj włożymy duże pieniądze, żeby za rok, 

czy dwa wszystko przekopywać.  Czy nie lepiej  przeznaczyć te pieniądze na remont i  odwodnienie 

budynków oświatowych – np. odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek stwierdziła, że w chwili obecnej dzieci  w szkołach podstawowych 

mają tragiczne zęby, musimy im pomóc i bezwzględnie ten unit zakupić.

Przewodnicząca Maria  Kądziołka zwróciła  uwagę na to  co  poruszył  Pan Przewodniczący  Rady - 

zabezpieczamy w budżecie środki finansowe na modernizację ulicy Klonowej – Bocznej w wysokości 

140 tys. zł. Musimy bardzo poważnie się nad tym wydatkiem zastanowić, gdyż jeżeli w niedługim czasie 

będzie budowany  zjazd     z autostrady, droga ta będzie musiała być przebudowana i środki finansowe, 

które  włożymy  dzisiaj  w  jej  modernizację  zostaną  wyrzucone  w  przysłowiowe  błoto.  Pomóżmy 

mieszkańcom,  wykupmy  gruntu  i  zróbmy  odwodnienie,  gdyż  przy  każdym  deszczu  działki  ich  są 

zalewane. Natomiast modernizację przesuńmy, gdyż możemy zostać rozliczeni za niegospodarność. 

Należy pozostawić  środki na tym zadaniu  na wykup gruntów i odwodnienie ulicy, a pozostałe środki 

przeznaczyć na inne ważne zadania. Dlatego proponuję, aby ze 140 tys. zł. – 35 tys. przesunąć na 

zakup unitu dla Szkoły Podstawowej Nr 3.

Burmistrz Grzegorz Wawryka  zwrócił uwagę, że przed podjęciem ostatecznej decyzji        w tej 

sprawie  temat  winien  zostać  ponownie  dogłębnie  przeanalizowany  i  zweryfikowany,  tzn.  czy  jest 

możliwe wykonanie odwodnienia tej ulicy bez  pozostałych prac inwestycyjnych jest możliwe.

Przewodnicząca Maria Kądziołka – na razie proponujemy przesunięcie z zadania modernizacja ulicy 

Klonowej – Bocznej kwoty 35 tys. zł.,  natomiast pozostałe środki  pozostawiamy do czasu zbadania 

sprawy.  Ponadto,  dokładamy  50  tys.  zł.  na  wykup  gruntów  w  celu  jak  najszybszego  wykonania 

odwodnienia, tak, aby mieszkańcy nie byli zalewania wodami opadowymi.
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Wniosek komisji: 

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. 

Ponadto, Komisja wyraziła opinie do projektów  uchwał, które przedstawiła                      i  

objaśniała Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha :

• 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 
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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:

1) wyrażenia  /nie  wyrażenia  zgody  na wyodrębnienie  w budżecie   gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki,

2) zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 RM 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.

•  W związku z faktem, iż sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki       Odpadami dla 

Gminy Brzesko Komisja otrzymała na posiedzeniu,  a jest to materiał dość obszerny, 

nie dyskutowano nad tym projektem.

• 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.  

Ponadto komisja zapoznała się z odpowiedzią GDDKiA  dla Osiedla Kopaliny-Jagiełły  w temacie 

wniosku  skierowanego   przez  mieszkańców  Osiedla  Kopaliny-Jagiełły   dot.  modernizacji 

skrzyżowania ulicy  Kościuszki i Leśnej.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godziny 13.00-17.00

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej         w Brzesku 

mgr Maria Kądziołka

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska 
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