
P R O T O K Ó Ł  NR  61 / 2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego  w dniu :      24 sierpnia    2009  roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie 

według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła  radna 

Pani Maria Kądziołka Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła 

porządek  posiedzenia,  który  członkowie  komisji  otrzymali  wraz  z  materiałami  na 

posiedzenie. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wpłynęła skarga i koniecznym jest, aby 

Komisja  zapoznała  się  z  nią  w  związku  z  powyższym,  zaproponowała,  aby 

wprowadzić w pkc.3 – „Zapoznanie się ze skargą Pani Emanuelę Morawiec na MOPS 

w Brzesku.

Poniższy porządek posiedzenia wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie : 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

2. Ostateczne zajęcie stanowiska w sprawie  skargi na Dyrektora BOSiR 

w Brzesku.

3. Zapoznanie  się  ze   skargą  pani  Emanueli  Morawiec  na  MOPS 

w Brzesku.

4. Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą sesję RM.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.



Ad.  1.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca  Komisji  Maria  Kądziołka  poinformowała,  że  protokół 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 lipca 2009 roku wyłożony był w Biurze 

Rady Miejskiej. W związku z czym zapytała, czy do protokołu są uwagi? Członkowie 

Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała  go 

pod głosowanie. 

Protokół z dnia  20 lipca  2009 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2.  Ostateczne zajęcie stanowiska w sprawie  skargi na 

           Dyrektora BOSiR w Brzesku.

Przewodnicząca  Komisji  Maria  Kądziołka poinformowała,  iż  w  ślad  za 

stanowiskiem zajętym przez Komisję na poprzednich posiedzeniach, przygotowała na 

najbliższą sesję RM projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Ewy Biernat na 

dyrektora BOSiR za bezzasadną.  Projekt uchwały Biuro Rady  Miejskiej przekazało do 

Pana  Burmistrza  i  Radców  Prawnych  który  został   zaopiniowany  bez  uwag.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Wniosek komisji:

Pozytywnie jednogłośnie  Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt 

uchwały  w sprawie uznania skargi  Pani Ewy Biernat na Dyrektora 
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BOSiR  Pana  Jana  Waresiaka,  za  bezzasadną.  Głosowano 

jednogłośnie.

Następnie  przewodnicząca  zwróciła  się  do  dyrektora  BOSiR   Jana  Waresiaka 

o wyjaśnienie czy temat dot. wypłaty ekwiwalentu za wczasy pod gruszą został już 

dopracowany, tak aby był zgodny z prawem. 

Dyrektor Jan Waresiak odpowiedział, że Regulamin Świadczeń Socjalnych  został 

już dopracowany  i skonsultowany z załogą, z tym, iż załoga nie chce zgodzić się na 

takie  rozwiązania,  a   konkretnie  planujemy,  aby  całkiem  zlikwidować   wypłatę 

ekwiwalentu z tytułu wczasów pod gruszą.

Radna  Maria  Kądziołka -  zmiany  w  tym  zakresie  muszą  nastąpić.  To  jakie 

rozstrzygnięcia  zostaną  przyjęty  zależeć  będzie  od  wspólnie  wypracowanych 

stanowisk – załogi oraz dyrekcji. Nastąpiły tutaj pewne niedopatrzenia. Regulaminy 

normują  wewnętrzne  rozstrzygnięcia  w  danej  jednostce,  muszą  być  one  zgodne 

z prawem i należy ich przestrzegać. Ponadto, radna zapytała,  czy  pan dyrektor 

posiada  już  konkretne   wyliczenia  związane  z  wnioskiem  Komisji  Gospodarki 

Finansowej, a dot. przejęciem sprzątania obiektu BOSiR przez firmę zewnętrzną.

Radny Mirosław Wiśniowski –  przewodniczący Komisji  Gospodarki  Finansowej 

Rady Miejskiej - przedstawił komisji przebieg dyskusji i ustalenia z posiedzenia w/w 

Komisji  w  temacie  przejęcia  sprzątania  budynku  BOSiR.  Dyrektor  BOSiR  na 

posiedzeniu  komisji  Gospodarki  Finansowej   przedstawił   kalkulację  kosztów 
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związanych z zapewnieniem usługi polegającej na utrzymaniu czystości w obiekcie 

Krytej Pływalni prowadzonej przez BOSiR przez zewnętrzną firmę sprzątającą.

W przypadku przejęcia  sprzątania  obiektu BOSiR przez firmę sprzątającą  nastąpi 

spadek ilości zatrudnionych o 9 osób, co tym samym przyczyni się  do ograniczenia 

w zakresie odprowadzanych składek na PEFRON. Wszyscy pracownicy sprzątający 

zostaną  przejęci  przez  Firmę  Sprzątającą  nikt  nie  będzie  zwolniony,  zostanie 

wykupiony  pakiet  socjalny  dla  pracowników  zapewniający  im   pewne  przywileje 

i  obowiązki.  Po  dokonanym rozeznaniu   w innych  takich jednostkach jak  brzeski 

basen  pracownicy są zadowoleni   z  przejęcia,   a  zarządzający twierdzą,  że jest 

z tego powodu dużo  czyściej.

Dyrektor BOSiR Jan Waresiak  omówił proponowane zmiany w budżecie Gminy 

Brzesko na 2009 rok dla BOSiR  i dlaczego  tak się stało, że nastąpił brak środków 

budżetowych na koncie  podstawowej działalności BOSiR-u. Ponadto Pan Dyrektor 

objaśnił  wydatki bieżące BOSiR w zakresie obsługi parkingów i proponowane zmiany 

w systemie obsługi tych parkingów.

Ponadto, Pan Dyrektor udzielił wyjaśnień do pisma  Pani Katarzyny Knap w sprawie 

wynajęcia Sali Fitnes.

Radny  Mirosław  Wiśniowski przybliżył  członkom  komisji  przebieg  dyskusji 

z  posiedzenia  komisji  Gospodarki  Finansowej  w  temacie  proponowanych  zmian 

w budżecie Gminy na 2009 rok dla BOSiR w Brzesku. Gdyby na posiedzeniu Komisji 

Finansowej pan dyrektor udzielił  takich wyjaśnień  jak  w dniu dzisiejszym to na 

pewno nie zostałby zgłoszony wniosek o  zmniejszenie tych środków.
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Opinia komisji: Komisja zapoznała się z  pismem Pani Katarzyny Knap - 

TOMI  SPORT  Organizacja  aktywnego  wypoczynku  obozy,  szkolenia 

sportowe  dot.  wynajęcia  przez  BOSiR  sali  fitness  w  budynku  Krytej 

Pływalni w Brzesku. W związku z faktem, iż sprawa poruszana w piśmie 

nie leży w kompetencjach Komisji, Komisja postanowiła przekazać pismo 

do rozpatrzenia  i załatwienia przez administratora obiektu tj. Dyrektora 

BOSiR.

Ad.3.   Rozpatrzenie skargi pani Emanueli Morawiec na MOPS 

            w Brzesku.

Przewodnicząca Komisji  Maria Kądziołka  przedstawiła  treść  skargi  złożonej 

przez Panią Emanuelę Morawiec. Z treści skargi wynika, iż  nie jest to skarga na 

Dyrektora MOPS  tylko na pracownika MOPS-u. Ponadto, poinformowała członków 

Komisji,  iż Pani Emanuela Morawiec została zaproszona na dzisiejsze posiedzenie, 

w  celu  doprecyzowania   i  wyjaśnienia  opisanej  w  skardze  sytuacji,  jednak  nie 

przybyła.

Pani Krystyna Put Dyrektor MOPS w Brzesku  przedstawiła wyjaśnienia do skargi 

pani  Emanueli  Morawiec  –  materiały  pisemne  stanowią  załącznik  do  protokołu 

komisji.  

Przewodnicząca  Komisji  Maria  Kądziołka  -  po  wysłuchaniu  wyjaśnień  Pani 

dyrektor MOPS i przeprowadzonej dyskusji wyraźnie wynika, iż skarga nie dotyczy 
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Dyrektora  MOPS,  tylko  pracowników  tej  jednostki.  W  związku  z  powyższym 

zaproponowała,  aby  skargę,  zgodnie  z  kompetencjami  skierować  do  rozpatrzenia 

Dyrektorowi MOPS-u. Dlatego też na najbliższej sesji Rada Miejska winna przekazać 

powyższą  skargę  do  rozpatrzenia  zgodnie  z  kompetencjami  Dyrektor  MOPS 

w Brzesku.

Wniosek komisji:

Komisja zapoznała się z treścią skargi złożonej przez Panią Emanuelę 

Morawiec  na  MOPS  w  Brzesku  oraz   wysłuchała  wyjaśnień  Pani 

Dyrektor  MOPS.  Pomimo  wysłanego  zaproszenia  w  posiedzeniu 

Komisji  nie  uczestniczyła  Pani  Emanuela  Morawiec  –  składająca 

skargę. Z treści skargi oraz zebranych dokumentów wynika, iż skarga 

została  złożona  na  pracowników  MOPS,  a  nie  na  Dyrektora,  w 

związku z czym zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm./, a w szczególności:    

• Art. 223 § 1 mówiącego cyt.: „Organy państwowe, organy 
samorządu  terytorialnego  i  inne  organy  samorządowe 
oraz  organy  organizacji  społecznych  -  rozpatrują  oraz 
załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.”

• Art. 228 mówiącego cyt.  „Skargi składa się do organów 
właściwych do ich rozpatrzenia.”, 

• oraz Art. 229 określającego właściwości do rozpatrywania 
skarg,  który  w  pkt.  3  mówi,  iż  rada  gminy  rozpatruje 
skargi  na  wójta  (burmistrza  lub  prezydenta  miasta)  i  
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
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Komisja Rewizyjna uważa, że Rada Miejska nie jest władna       w 

rozpatrzeniu  przedmiotowej  skargi.  Mając  powyższe  na  uwadze 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej            w Brzesku o 

przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Dyrektora MOPS w Brzesku 

zgodnie z kompetencjami.  Głosowano  jednogłośnie. 

Ad. 4.    Zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą sesję     

             RM.

Komisja zapoznała  się z projektami uchwał na najbliższą sesję RM.

Ad. 5.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W sprawach bieżących komisja :

• wysłuchała  mieszkańców  ulicy  Wiejskiej  w  Brzesku  wg.  załączonej  listy 

obecności,  w  temacie   planowanej  modernizacji  ulicy  Wiejskiej  i  Leśnej. 

Mieszkańcy oświadczyli, iż nie pozwolą,  aby ulicą Leśną  wprowadzono ruch 

z autostrady  po wybudowaniu łącznika z autostradą. Nikt z mieszkańców na 

to nie pozwoli i będą protesty.

Radna Maria Kądziołka - na wniosek złożony właśnie przez Państwa, komisje RM, 

a  następnie  Rada  Miejska  wystąpiły  do  powiatu   o  remont  i  modernizacje  ulicy 

Leśnej,  aby  pomóc mieszkańcom i  ulżyć  im,  gdyż stan techniczny tej  ulicy  jest 
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naprawdę bardzo zły.  Dokładnie  znacie Państwo stanowisko Rady Miejskiej  w tej 

sprawie – Rada stanęła na stanowisku, aby zjazd z autostrady przebiegał zachodnią 

częścią miasta i Rada w tej sprawie nie zmieniła swojego stanowiska.

Ma się wrażenie, że sami Państwo tworzycie sobie jakieś pomysły, przyjmując, że 

Rada zrobiła to czy tamto i traktujecie to jako pewnik. Nic bardziej mylnego, Rada 

wybrała wariant w którym praktycznie nie będzie wyburzeń budynków mieszkalnych, 

wariant najmniej uciążliwy dla mieszkańców, a dodatkowo wiążący się z połączeniem 

w przyszłości  z  drogą  na  Sącz.  Najpierw  sami  prosicie,  abyśmy podjęli  działania 

związane z remontem ulicy Leśnej, który Rada akceptuje i  występuje do Powiatu 

o  podjęcie  działań  w  tym zakresie,  następnie  Rada  wybiera  optymalny  przebieg 

zjazdu z autostrady zachodnią częścią miasta, a Państwo znowu protestujecie, gdzie 

tutaj jest jakiś sens Waszych działań.

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka  wyjaśnił,  że  gmina  wystąpiła  z  wnioskiem do 

powiatu o  wykonanie remontu drogi,  ponieważ na każdej sesji radny Wiśniowski 

składa wnioski i interpelacje w tej sprawie.   Jeżeli tak mieszkańcy podchodzą do 

remontu to  prosi, aby się określili, czy chcą by ulica Leśna została wyremontowana 

i  zostały  wybudowane  chodniki  czy  nie.  Niech  się  mieszkańcy  określą  czego  tak 

konkretnie chcą.

 Następnie burmistrz  przybliżył komisji  jakie gmina  poczyniła starania w temacie 

remontu nawierzchni ulicy Leśnej jak również budowy zjazdu z autostrady.

Pani Władysława Migda stwierdziła, iż są zagwarantowane środki finansowe na 

wykonanie  projektu zjazdu z  autostrady,   ale  nie  na jego realizację.  Ulica  Leśna 

zostanie wyremontowana, ale dla ruchu tą ulicą mówimy nie.
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Radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek stwierdziła,  że  ulica  Leśna  jest   drogą 

powiatową,  stan tej  drogi  jest  tragiczny,  my jako radni  zrobiliśmy wszystko,  aby 

została w najbliższym czasie wyremontowana, pyta czego jeszcze mieszkańcy od nas 

oczekują.

Burmistrz Grzegorz Wawryka  uważa, że mieszkańcy  winni być spokojni - mamy 

pisemną  deklarację,   że  otrzymamy  środki  finansowe  na  dokumentację  zjazdu 

z autostrady, musimy czynić wszelkie starania,  aby uzyskać również środki na jego 

budowę.

Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka  - radni zabiegają, a wręcz „walczą” 

o  to  aby   mieszkańcom  naszego  miasta  i  gminy   żyło  się  lepiej.  Na  wniosek 

mieszkańców  staramy  się  o  to,  aby  ta  ulica  została  w  jak  najszybszym  czasie 

wyremontowana.  Podjęliśmy również  działania,  aby  zjazd  z  autostrady  przebiegał 

zachodnią częścią miasta i nadal podtrzymujemy swoje stanowisk, a Państwo dalej 

nie  jesteście  zadowoleni.  Ma  się  wrażenie,  że  Państwo  sami  sobie  problemy 

wynajdujecie,  pomimo, iż dobrze znacie nasze stanowisko.

Pan Józef Przybyło poinformował, że mieszkańcy zapoznali się z planem budowy 

autostrady. Nie będzie to tylko sam zjazd, zostanie również włączona droga nr 75, bo 

musi ona  być drogą dojazdową do autostrady. 

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka   odpowiedział,  że  inne  parametry   ma  droga 

powiatowa, a inne parametry  ma droga krajowa. Zostały już zabezpieczone środki 
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finansowe na wykonanie dokumentacji zjazdu,  a teraz musimy zrobić wszystko,  aby 

pozyskać również środki na  wybudowanie zjazdu.

Po wyjaśnieniach przystąpiono do omawiania dalszych spraw.

Radna  Maria  Kądziołka  -  w  miesiącu  czerwcu  omawiano  temat  związany 

z funkcjonowaniem Kręgielni i zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na 

remont torów kręglarskich. Komisja pozytywnie odniosła się do złożonego wniosku 

i zawnioskowała o przeznaczenie środków na przedmiotowy remont. W budżecie na 

remont budynku Kręgielni zabezpieczone zostało 34 tys. zł., cała ta kwota została 

przeznaczona na wymianę okien i  zakup pieca c.o.,  a brakło środków na remont 

torów.

Przewodnicząca zaproponowała,  aby z rezerwy budżetowej utworzonej na zadaniu 

„Kręgielnia”, przeznaczyć  kwotę 5 tysięcy złotych  na remont torów kręglarskich.

Wniosek komisji:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeznaczanie   kwoty 5 

tyś.  złotych  z  rezerwy  celowej  TKKF  Sokół  na  remont  torów 

kręglarskich.  Głosowano jednogłośnie.

  

• Zapoznano się z pismem Pani J. Drużbowskiej - Cader  skierowanego 

do  Radnych  Rady  Miejskiej  w  Brzesku.

W związku z faktem,  iż  sprawy poruszane w piśmie Pani Janiny 

Drużkowskiej – Cader muszą być w pierwszej kolejności rozpatrzone 

przez Burmistrza Brzeska, gdyż należą do Jego kompetencji Komisja 
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Rewizyjna  kieruje  przedmiotowe  pismo  do  Burmistrza  Brzeska 

celem  jego  rozpatrzenia   zgodnie  z  kompetencjami.  Głosowano 

jednogłośnie. 

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka poinformowała 

członków  komisji,   iż  na  następnym posiedzeniu  komisja   dokona  wizji  lokalnej 

w Jasieniu na ulicy Strażackiej  u Państwa Szuba, gdzie ich posesja jest zalewana 

wodami z rowu przydrożnego.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godziny 13.00 do 15.30

     Przewodnicząca Komisji 
  Rewizyjnej Rady Miejskiej 
               w Brzesku
     
       mgr Maria Kądziołka
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