
P R O T O K Ó Ł  NR  62 / 2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Brzesku odbytego 
w dniu :

16  września  2009  roku.

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby  zaproszone  na  posiedzenie 

według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła  radna Maria 

Kądziołka Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek posiedzenia, 

który  członkowie  komisji  otrzymali  wraz  z  materiałami  na  posiedzenie.  Ponadto 

Przewodnicząca  Komisji  zaproponowała  zmianę  w  porządek  posiedzenia.  W  związku  z 

faktem, iż zarezerwowany został samochód, to pierwszym punktem posiedzenia  byłaby wizja 

lokalna   w  terenie,  a  następnie  zrealizowane  zostaną  pozostałe  punkty.  Tak  zmieniony 

porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie jak niżej: 

1. Wizja lokalna na ulicy Strażackiej  w Jasieniu i  ulicy Ks. Lubomirskiego 

Szczepanowie. 

2.  Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze      2009 r.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – w tym:

• omówienie  pism  skierowanych  do  rozpatrzenia  przez  Komisję 

Rewizyjną;

• omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Ad.  1.
             Wizja lokalna na ulicy Strażackiej w Jasieniu i Szczepanowie na 
             ulicy Ks. Lubomirskiego.

Komisja Rewizyjna udała się na wizję lokalną do miejscowości :

• Jasień na ulicę Strażacką,

• Szczepanów na ulicę Ks. Lubomirskiego.



Komisja Rewizyjna powróciła z wizji lokalnej około godziny 1430 i wznowiła obrady oraz 

podjęła następujące wnioski:

I.      Po przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscowości Jasień ul. Strażacka i 

zapoznaniu się na miejscu ze sprawą związana         z odprowadzaniem wód z 

ul. Ks. Mazurkiewicza oraz utrzymaniu rowu i mostka przy ul. Strażackiej 

Komisja  wnioskuje do Burmistrza Brzeska o :

1. podjęcie  działań  związanych  z  prawidłowym  odprowadzeniem   wód 

opadowych  z  ul.  Ks.  Mazurkiewicza  

w kierunku działki Pana Szuba /ul. Strażacka/;

2. zabezpieczenie  mostka  przy  ul.  Strażackiej  poprzez  zamontowanie 

widocznych  barier  celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  użytkownikom 

drogi;

3. spowodowanie, aby rów przy ul. Strażackiej był należycie utrzymywany.

Komisja wnioskuje o poinformowani jej o sposobie załatwienia w/w spraw.
Głosowano jednogłośnie.

II.      Po przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscowości Szczepanów ul. Ks. 

Lubomirskiego Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Brzeska:

1) o zablokowanie 50 % wysokości zapłaty za wykonanie nakładki bitumicznej na w/w 

drodze  (jako  gwarancji)  do  chwili  naprawy  wadliwie  wykonanej  nawierzchni, 

polegającej na położeniu nowego dywanika /wiosna 2010/. 

Głosowano: 4 głosach za, przeciw 0, 2 wstrzymujących się od głosu.

2) o natychmiastowe sprawdzenie wykonanego zjazdu, przepustu oraz odprowadzenia 

wód  opadowych  z  ul.  Ks.  Lubomirskiego  przy  drodze  powiatowej  Szczepanów-

Przyborów. Głosowano jednogłośnie.
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Ad.  2.  Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2009 r.

Skarbnik  Gminy  Celina  Łanocha złożyła  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu 

Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku. Poinformowała, że dochody budżetu gminy ogółem 

wykonane  zostały  w  50  %  tj.  w  wysokości  41.435.960,95  złotych,  w  tym:  wpływy  z 

podatków w wysokości 54,25 %, wpływy z opłat w wysokości 49,61 %, dochody z majątku 

gminy w  wysokości  31,28  %,  udziały  we wpływach z  podatku  dochodowego 50,60  %, 

dotacje        z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości  6,17 %, 

pozostałe dochody własne w wysokości 52,94 %, subwencja ogólna               w wysokości 

60,07 %, dotacje z budżetu państwa 46,89 %, dochody ze źródeł pozabudżetowych 10,94 %. 

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji głos zabrali :

Przewodnicząca Komisji  radna  Maria Kądziołka,  zapoznając się informacją dotyczącą 

wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w działach gdzie zadania nie zostały wykonane 

lub wykonane w bardzo niskim procencie jest dokładne i bardzo szczegółowe wyjaśnione 

dlaczego i z jakiego powodu tak się stało. Z wyjaśnień do wykonania budżetu za I półrocze 

2009 r., wynika, że taka pełna, właściwa realizacja budżetu Gminy Brzesko nastąpi dopiero w 

II półroczu. Niemniej jednak poruszyła następujące kwestie związane z wykonaniem budżetu 

za I półrocze :

• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan zakładał 80.000, 00 

złotych, a realizacja tylko 5.422 tj. 6,78 %

• Zapytała:  Czy  środki  finansowe  za  wynajem  różnych  pomieszczeń,  obiektów  w 

szkołach wracają do nich?

• Bardzo dużo środków finansowych z budżetu gminy przeznaczyliśmy    w tym roku 

na remonty i modernizacje domów ludowych. W ślad za tym mam pytanie – na jakich 
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zasadach dokonywane są rozliczenia        z tytułu wynajmowania lokali na różne 

uroczystości np. wesela, zabawy itp. ?

Odpowiedzi  udzieliła  Skarbnik  Gminy  Celina  Łanocha informując,  że  faktycznie  jest 

niskie  wykonanie  budżetu  z  tytułu  nieterminowych  wpłat  

z  tytułu  podatków  i  opłat,  ale  przewiduje  się,  że  wyższa  realizacja  nastąpi  

z  tego  tytułu  w  II  półroczu  br.  Jeśli  chodzi  natomiast  o  wpływy  za  wynajem  różnych 

pomieszczeń, obiektów w szkołach to szkoły zawsze planują             w swoich budżetach 

pewne  kwoty  z  tego  tytuły,  ale  te  nadwyżki  ponadplanowe  gmina  przekazuje  na  konta 

poszczególnych szkół.  Jeśli  chodzi  o  wpływy za  wynajem lokali  w domach ludowych to 

rozliczane to jest w ten sposób, że  administratorzy wystawiają faktury i środki z tego tytułu 

zostają wpłacane na konto gminy.

Radny Mirosław Wiśniowski  w nawiązaniu do informacji  na temat wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za I  półrocze 2009 roku zauważył,  że  wykonanie budżetu praktycznie w 

wysokości  0%   jeśli  chodzi  o  kanalizację  

w mieście.

Odpowiedzi  udzieliła  Skarbnik  Gminy  Celina  Łanocha informując  Pana  radnego,  że 

faktycznie  tak  jest,  ale  w  tym  przypadku   gmina  czeka  na  realizację   wniosku  o 

dofinansowanie z Funduszu Spójność. Bez środków pomocowych gmina nie jest w stanie 

sama realizować tak olbrzymiego przedsięwzięcia przy już rozpoczętych i niedokończonych 

innych inwestycjach. Trzeba również wziąć pod uwagę też zadłużenie gminy.

Radny  Mirosław  Wiśniowski ustosunkowując  się  do  wypowiedzi  Pani  Skarbnik 

poinformował, że praktycznie jest wiadomym, że gmina nie otrzyma środków pomocowych i 

ten  wniosek  do  Funduszu  Spójności  przepadnie  

i dlatego trzeba to zadanie realizować ze środków własnych.
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Skarbnik  Gminy Celina  Łanocha wyjaśniając  Panu radnemu poinformowała,  że  można 

zacząć  realizacje  tego  zadania  ze  środków własnych,  ale  jakiś  mały  odcinek  kanalizacji. 

Gminy nie stać na realizację całej kanalizacji ze środków własnych.

Radny Mirosław Wiśniowski w nawiązaniu do wypowiedzi poinformował, że też nie stać 

Gminy na dofinansowywanie Spółki MPK w tak olbrzymiej wysokości, gdzie efektu brak. 

Autobusy  jeżdżą  puste  i  wożą  powietrze.  Dlatego  trzeba  zastanowić  się  nad  cięciami  w 

budżecie  jeszcze  w  tym  roku  

i taki postawi właśnie wniosek na posiedzeniu swojej komisji. Trzeba innym mniej dać, aby 

rozpocząć  budowę  kanalizacji,  ponieważ  oczekiwania  mieszkańców  w  tej  kwestii  są 

praktycznie od 10 lat, a nic się nie dzieje w tej kwestii.

Skarbnik Gminy Celina Łanocha wyjaśniła Panu radnemu, że gmina prowadzi wiele innych 

inwestycji, które również są przecież potrzebne.

Przewodnicząca  Komisji  Maria  Kądziołka -  niedługo  komisje  będą  pracować  nad 

budżetem na rok 2010 i tutaj potrzeba ze strony radnych dużej mądrości, aby odpowiednie 

zadania inwestycyjne zaplanować                  i rozpocząć ich realizację. Ciężko będzie samej 

gminie,  bez  wsparcia  ze środków zewnętrznych udźwignąć ciężar  realizacji  tak ogromnej 

inwestycji,  blisko  35  milionowego  zadania.  Musimy  działać  bardzo  mądrze,  wychodzić 

naprzeciw  potrzebom  naszych  mieszkańców.  Musimy  zapewnić  zakończenie  już 

rozpoczętych  inwestycji  i  zdobywać  środki  pozabudżetowe.  Realizacja  kanalizacji  jest 

konieczna  i  bardzo  głęboko  ten  temat  należy  przeanalizować.  Na  kanalizację  czekają 

mieszkańcy miasta, jaki i sołectw.  

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek jak i radna Apolonia Warzecha też nie wyobrażają 

sobie takiej sytuacji, aby Gmina Brzesko przy tylu rozpoczętych inwestycjach miała sama ze 

środków  własnych  realizować  budowę  kanalizacji.  Można  realizować  zadnie,  ale  przy 

pomocy środków pomocowych.
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Radna  Apolonia  Warzecha poinformowała,  że  jej  niepokój  jedynie  budzi  to,  aby 

dokumentacja  –  plany  kanalizacyjne,  które  zostały  już  zaktualizowane  nie  uległy 

przedawnieniu.

Po dyskusji i analizie komisja podjęła następującą opinię:

Komisja zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I 

półrocze 2009 roku i opiniuje pozytywnie jednogłośnie.

Ad. 3.    Sprawy bieżące i wolne wnioski – w tym:

• omówienie  pism  skierowanych  do  rozpatrzenia  przez  Komisję 

Rewizyjną;

• omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W  sprawach  bieżących  Przewodnicząca  Komisji  radna  Maria  Kądziołka przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/226/2005 Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia  28  września  2005 roku     w sprawie  regulaminu przyznawania  nagród Burmistrza 

Brzeska dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, wg załącznika do 

protokołu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Krzysztof  Ojczyk objaśnił  w/w  projekt  uchwały. 

Poinformował,  że  proponowane  zmiany  mają  na  celu  uprościć  procedurę  zgłaszania 

kandydatów do nagrody Burmistrza  dla nauczycieli        i  dyrektorów za ich osiągnięcia 

dydaktyczno  –  wychowawcze.  Uproszczenie  jest  konieczne,  aby  móc  dać  możliwość 

swobodnego składania wniosków podmiotom określonym w paragrafie 4 wyżej cytowanego 

regulaminu. Poszerza się katalog osób wnioskujących w typ paragrafie m.in. o radnych        i 

Burmistrza Brzeska, co wydaje się w pełni uzasadnione z uwagi na pełnioną funkcje i mandat 

społeczny.  Dotychczas  burmistrz  nie  miał  możliwości  zgłaszania  swojej  kandydatury pod 
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osąd  komisji  konkursowej,  co  niewątpliwie  stanowiło  istotną  lukę  w  tym  regulaminie. 

Doprecyzowany          i uzupełniony zostaje również skład komisji konkursowej powoływanej 

przez Burmistrza Brzeska. 

Po analizie komisja podjęła następującą opinię:

Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  

Nr XXXV/226/2005 Rady Miejskiej  w Brzesku z dnia 28 września 2005 roku w sprawie 

regulaminu  przyznawania  nagród  Burmistrza  Brzeska  dla  nauczycieli  za  ich  osiągnięcia 

dydaktyczno – wychowawcze i zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Maria  Kądziołka  przypomniała  członkom  komisji  o 

realizacji  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej.  Zwróciła  się  z  prośbą,  aby  zespoły  kontrolne 

podjęły  swoją  pracę  i  do  15  grudnia  br.  przygotowały  

i dokonały kontroli zaplanowanych i przyjętych uchwałą Rady Miejskiej na bieżący rok.

Po wyczerpaniu porządku  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Maria Kądziołka 

podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Posiedzenie trwało od godziny 1300 do godziny 1540.

                                                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
                                                                      Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                         mgr Maria Kądziołka

   Protokołowała 
                                                                                  
       Inspektor                                                                                                 
Bogumiła Łanocha                                   
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