
Protokół  NR 63 / 2009

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytym w dniu 21 października 2009 r.

Wspólnemu  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej oraz  Komisji  Gospodarki 

Komunalnej  ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa Rady  Miejskiej  w  Brzesku, 

przewodniczyła Radna Maria Kądziołka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca komisji  powitała  wszystkich  zebranych  i  poinformowała  że 

komisje  wspólnie  omówią  tematy,  które  są  w  programie  najbliższej  sesji  Rady 

Miejskiej  –  w  tym  momencie  przedstawiła  proponowany  projekt  porządku 

posiedzenia wspólnych komisji, został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do 

protokołu komisji. 

Ad. 1.   Ocena stanu dróg gminnych z uwzględnieniem remontów i inwestycji 

             roku bieżącego.

Informacje  wg  załącznika  do  protokołu  przedstawił  komisji  Kierownik  Referatu 

Ochrony Środowiska Henryk Piela.

W dyskusji nad informacją członkowie komisji omówili:

• Potrzebę szybkiej likwidacji „dziur” na ulicy Browarnej po prawej stronie w kierunku 

ulicy Mickiewicza, pomiędzy blokami 2 i 4 oraz 10 i 12, z tego tytułu mieszkańcy mają 

wielkie uciążliwości.

• Dalszej potrzeby utwardzania dróg i ulic destruktem, członkowie komisji pytali czy te 

zadania  zostaną  zrealizowane  przed  zimą,  destrukt  miał  być  zabezpieczony 

z remontowanej w chwili obecnej ulicy Solskiego. 



Kierownik Henryk Piela odpowiedział że jest już miesiąc listopad i w tym roku takie prace 

nie  będą wykonywane,  natomiast  w roku przyszłym to co zostało zaplanowane zostanie 

wykonane.

Radna  Maria  Kądziołka zwróciła  uwag  na  potrzebę  pilnego  wykonania  remontu  drogi 

potocznie nazwanej ”Kornasiówka”, po deszczu mieszkańcy nie mogą przejść tą ulicą, nie 

mogą dojść do domu, bardzo prosi w imieniu mieszkańców o jej naprawę, jeżeli  możliwe 

byłoby to prosi wykonanie remontu  destruktem. Ponadto przypomniała, że na posiedzeniu w 

dniu 16 września 2009 roku Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek dot. wykonania naprawy 

nawierzchni  ulicy  Lubomirskiego w Szczepanowie,  brak jest  odpowiedzi  na  w/w wniosek, 

dlatego pyta jakie kroki zostały podjęte w tej sprawie.

Kierownik Henryk Piela – przybliżył komisji jak przebiegają rozliczenia z PDM w sprawie 

naprawy ulicy Lubomirskiego w Szczepanowie. W ramach tych 5% niezapłaconych faktur 

które mieliśmy prawo zatrzymać PDM wykona nam remont poboczy na ul. Siostry Katarzyny 

w Mokrzyskach, stwierdzono że z punktu widzenia technicznego na tej drodze nie dzieje się 

nic.

Radna Maria Kądziołka - uważa, że nie do przyjęcia jest abyśmy jako gmina płacili za coś 

co zostało źle zrobione. Nie można się zgodzić, aby nową nawierzchnię drogi tak fatalnie 

wykonać i jeszcze za to zapłacić 100 %.

Kierownik Henryk Piela odpowiedział, że osobiście zleci wykonanie ekspertyzy Politechnice 

Krakowskiej. Wykonanie tej drogi nie jest zależne od samego wykonawcy, takie sytuacje się 

zdarzają i niech to fachowcy stwierdzą, za ekspertyzę zapłaci osobiście.

Radna Maria Kądziołka – nie potrzebna jest żadna ekspertyza, aby stwierdzić, że ta droga 

została wykonana źle, jest to nowa nawierzchnia i jest to nie do przyjęcia. Radna zapytała 

Kierownika Piele czy wszystkie zaplanowane do wykonania w br. roboty drogowe uda nam 
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się wykonać?  oraz  zadała  pytanie  co  było  przyczyną awarii  sygnalizacji  świetlnej  na  ul. 

Królowej Jadwigi, gmina musiała dołożyć do tego remontu kwotę 50 tysięcy złotych? 

Kierownik  Henryk  Piela odpowiedział,  tak  wszystkie  zaplanowane  do  wykonania  w  br. 

roboty drogowe będą wykonane. Odnośnie awarii sygnalizacji świetlnej wyjaśnił, że napięcie 

z zewnątrz spowodowało awarię świateł. Przepalił się sterownik i tylko jedna pętla indukcyjna 

była sprawna. Roczne utrzymanie sygnalizacji świetlnej to kwota około 7 tysięcy złotych, jako 

gmina tych środków nie wydaliśmy, ale w chwili  obecnej musimy je wydać na remont, te 

urządzenia świetlne nie podlegają ubezpieczeniu.

Radny Mirosław Wiśniowski zwrócił uwagę, że na ul. Elektrycznej wysypano tylko kawałek 

ulicy destruktem na wysokości stacji TRAFO, a dalej jak było tak jest nadal - błoto i ścieki. 

Od lat nic tam się nie dzieje, prosi aby przynajmniej jedna strona pobocza tej ulicy została 

wysypana destruktem dla wygody mieszkańców.

Radna  Maria  Kądziołka podziękowała  w  imieniu  członków  Komisji  oraz  własnym,  jak 

i mieszkańców Panu Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za wykonanie tych 

wszystkich  zadań  które  wprowadziliśmy  do  budżetu  oraz  tych  o  które  wnioskowali 

mieszkańcy.

Radny  Stanisław  Milewski w  imieniu  mieszkańców  sołectwa  Bucze  przyłączył  się  do 

podziękowań jw.

Radna Jadwiga Kramer poinformowała Radnych w jaki sposób na Osiedlu Browarna, przy 

udziale mieszkańców zostały zagospodarowane płytki chodnikowe z odzysku. Mieszkańcy 

wspólnie i z zapałem wykonali w czynie społecznym wiele prac na swoim osiedlu.
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Radna Maria Kądziołka - na Osiedlu „Kościuszki-Ogrodowa” którego jest Przewodniczącą 

mieszkańcy wiele prac wykonali sami we własnym zakresie, ale generalnie należy stwierdzić, 

że jest coraz mniej chętnych do pomocy.

Ad. 2.  Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska  ze   

            szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.

Informacja stanowi załącznik do protokołu komisji.

Kierownik Henryk Piela przedstawił komisji jakie są plany związane z zagospodarowaniem 

zieleńców  na  terenie  miasta  Brzeska.  Przy  ulicy  Ogrodowej  zostały  wybudowane  nowe 

chodniki, wykarczowaliśmy rosnący tam żywopłot, planujemy również wyciąć stare głogi. Na 

Placu  Kazimierza  Wielkiego  planujemy  po  obu  stronach  placu  wymienić  stare  donice 

i  usytuować  wzdłuż  placu  kilka  miejsc  parkingowych,  ustawić  ławki  i kwietniki.  Jeszcze 

w roku bieżącym planowana jest  wymiana około 60% starych szpecących miasto donic. 

Przy ulicy Legionów Piłsudskiego został wybudowany nowych chodnik tam również chcemy 

urządzić zieleńce i wyciąć 3 stare głogi, ustawić ławki, a na rondzie przy wjeździe i wyjeździe 

z  miasta  ustawione  zostaną  dla  dekoracji  wieże  kwiatowe.  Ponadto  pan  kierownik 

zaprezentował wspólnym komisjom pomysły dot. modernizacji Ogrodu Jordanowskiego min. 

zmykania Ogrodu na noc.

Radna Maria Kądziołka zapytała czy dobrze przemyślano propozycje utworzenia na Placu 

Kazimierza miejsc parkingowych, czy to się będzie gminie opłacało. Jak poinformowała nas 

Pan Piela będą to tylko 4 miejsca parkingowe, a koszt ich utworzenia jest bardzo wysoki. 

Jaki  natomiast  będzie  odbiór  społeczeństwa  do  propozycji  zamykania  Ogrodu 

Jordanowskiego. Przez ogród mieszkańcy chodzą na skróty, ogród łączy dwie części miasta 

– ta propozycje Radna poddaje do przemyślenia członków komisji.

Kierownik  Henryk  Piela odpowiedział,  nie  jest  celem  wyznaczenia  tam  4  miejsc 

parkingowych,  ale  faktycznie  codziennie  stoją  tam  samochody.  Mówimy  o 
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zagospodarowaniu placu zielenią już najwyższy czas aby ten plac ożył,  aby były ławki  i 

piękne kwiaty. Naszym celem jest upiększenie tego placu, a przy okazji urządzimy tam kilka 

miejsc postojowych.

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka poinformował,  Plac  Kazimierza nie  jest  w chwili  obecnej 

najładniejszym  miejscem  wypoczynkowym  w  naszym  mieście,  wymaga  on  gruntownego 

remontu, ale na to są potrzebne ogromne środki finansowe, na które nas w chwili obecnej 

nie stać. Pan Burmistrz przybliżył komisji jakie zaplanowano prace remontowe na tym placu 

przy okazji porządkowania centrum Miasta Brzeska.

Radna Maria Kądziołka –  Pan Piela w swojej wypowiedzi wskazał przede wszystkim na 

utworzenie  4  miejsc  parkingowych,  natomiast  ożywienie  placu  i  przeprowadzenie  jego 

remontu, w tym ustawienie ławek jest zadaniem, które należy zrealizować. Następnie, Pani 

Przewodnicząca przytoczyła komisji  zapisy zawarte w protokole pokontrolnym SANEPIDU 

z  przeprowadzonych  kontroli  piaskownic  na  terenie  miasta  Brzeska.  Zapytała  Pana 

Kierownika Pielę - co dalej z utrzymaniem placem zabaw na ul. Ogrodowa przy bloku nr 8, 

chodzi  głównie  o  sukcesywne sprzątanie  tego  placu,  bo  do  chwili  obecnej  nikt  tam nie 

sprzątał ani razu. Ponadto radna zwróciła uwagę na pilną potrzebę ustawienia w sołectwach 

stojaków na rowery, szczególnie przy szkołach.

Opinie komisji:

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa:

1) przyjęły  do  wiadomości  informacje  o  stanie  dróg  gminnych  oraz 

przeprowadzonych  na  drogach  i  chodnikach  inwestycjach  i  remontach 

w okresie 9 - ciu miesięcy 2009 roku,

2) przyjęły do wiadomości informacje o stanie sanitarnym i estetycznym miasta 

Brzeska,
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Ad. 3.   Bieżąca kontrola funkcjonowania Spółki MPK Miejskiego   

                   Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Brzesku.

Prezes  Spółki  MPK  w  Brzesku  Krzysztof  Gawor przedstawił  komisji  prezentacje 

multimedialną na temat  funkcjonowania Spółki  za okres 8 miesięcy -  informacja  stanowi 

załącznik do protokołu komisji.

Ponadto, Pan Prezes przybliżył w skrócie jak wygląda sytuacja finansowa Spółki od stycznia 

do września br. Podziękował radnym za środki finansowe jakie otrzymał z budżetu Gminy na 

remonty  i  inwestycje  w  Spółce,  wskazał  co  należy  jeszcze  dokonać  aby  Spółka  lepiej 

funkcjonowała i była bardziej dochodowa.

Prowadzono  rozeznania  dot.  możliwości  aplikowania  przez  Spółkę  o  środki 

pomocowe pozabudżetowe. Niestety jako Spółka nie spełniamy warunków, aby aplikować 

o środki, jesteśmy zbyt małym przedsiębiorstwem abyśmy występowali z wnioskiem.

Ponadto Pan Prezes stwierdził, iż nie będzie się wypowiadał w temacie kolejnych ulg 

w przejazdach komunikacją MPK, dla kolejnej grupy uprawnionych. Nie może dojść do takiej 

sytuacji,  że  z  jednej  strony  dajemy  ulgi  w  przejazdach  dla  kolejnej  grupy  pasażerów, 

a z drugiej strony pytamy kiedy poprawi się sytuacja finansowa Spółki, bo to jedno drugiemu 

przeczy. Prawie rok temu prezes przedstawił Strategię Rozwoju Spółki MPK i wydawało mu 

się ze została ona przyjęta dość przychylnie. Następnie - odbyło się spotkanie na którym 

pokazał dokładnie jak ta strategia jest realizowana i realizuje ją punkt po punkcie. Nie ma 

możliwości  co  pół  roku  przedstawiać  nowej  strategii  bo  tym  samym  zaprzeczałby 

poprzedniej. Załóżmy, że będziemy tą strategie realizować, a w roku 2012 Spółka stanie się 

dochodowa nie będzie potrzebowała dopłat tylko będzie otrzymywała tylko zapłatę za usługi. 

Kolejny raz podnoszony jest temat dopłat do Spółki, ale jeżeli tysiące ludzi zwalnia się z opłat 

za  bilety  to  trudno  jest  oczekiwać,  żeby  firma  wożąca  za  darmo  ¼  pasażerów  będzie 

dochodowa. 

W porównaniu z innymi miastami w Polsce te dopłaty do naszej Spółki wcale nie są wysokie. 

W materiałach wskazał, że praktycznie tylko jeden autobus jest w rezerwie i udało nam się tą 
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rezerwę uzyskać bo jeszcze rok temu jej nie było. Ponadto Pan Prezes przybliżył jaka jest 

frekwencja na niektórych liniach autobusowych.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Mirosław Wiśniowski po wysłuchaniu Pana Prezesa MPK, stwierdził, że to 

co  Pan Prezes przedstawił  komisji  to  są  tylko  jego pobożne życzenia.  Spółka  ma małe 

wpływy, a my jesteśmy zbyt małym miastem, aby takie ogromne dotacje dopłacać do MPK. 

Tak dalej  być nie może. Do chwili  obecnej  Pan Burmistrz nie podjął  decyzji  o zmianach 

w Radzie Nadzorczej Spółki, należy podjąć decyzję o likwidacji Spółki i połączyć ją z BZK. 

Możemy dalej dopłacać do MPK, ale nie aż takie wysokie kwoty, mogą to być środki rzędu 

200 tysięcy złotych, a nie 600 tysięcy. Osobiście w czasie głosowania nad projektem budżetu 

Gminy na 2010 rok będzie głosował przeciw takiej dużej dopłacie do Spółki MPK, ponieważ 

koszty gminy z tego tytułu muszą zostać ograniczone. 

Radny Tadeusz Ciurej stwierdził, że należy zmienić jak najszybciej tabor w MPK, zakupione 

winny zostać małe autobusy. Musimy się na coś zdecydować, albo dajemy środki finansowe 

z  budżetu na rozwój  Spółki,  a  jeśli  nie  to  należy podjąć  decyzję,  że  nie  ma możliwości 

dalszego jej  rozwoju.  Ponadto,  MPK ma znacznie droższe bilety  niż  BUS.  Obowiązkiem 

gminy jest utrzymanie komunikacji zbiorowej, więc nie możemy jej całkowicie zlikwidować.

Radna  Maria  Kądziołka –  faktem  jest,  że  gmina  dopłaca  do  Spółki  bardzo  dużo.  We 

wcześniejszych  naszych  dyskusjach  wskazaliśmy  Panu  Prezesowi  pewne  rzeczy,  które 

winny  być  wykonane.  W  tej  chwili  gmina  musi  dopłacać  tak  duże  pieniądze  do  Spółki, 

ponieważ przez wiele poprzednich lat nic w tym temacie nie zrobiono. Naszym zadaniem, 

zadaniem Gminy jest zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego, należy zdecydować 

czy idziemy w kierunku realizacji naszych wcześniejszych wniosków, czy też nie. Pan Prezes 

MPK pokazał nam co zostało już wykonane na przestrzeni praktycznie ostatniego roku. Jest 

to  nasz  majątek,  majątek  gminy  -  została  odnowiona  i  wyremontowana  baza  MPK, 
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pracownicy mają wreszcie odpowiednie warunki do pracy. Musimy się skupić nad bieżącym 

funkcjonowaniem tej Spółki oraz należy się wspólnie zastanowić w jakim kierunku pójdziemy, 

musi zostać opracowana konkretna strategia rozwoju. Nie może być dalej tak, że autobusy 

będą  miały  puste  przebiegi,  a  konkurencja  w  postaci  BUS-ów  będzie  nam  odbierać 

pasażerów.

Radny Stanisław Milewski stwierdził, że pieniądze z budżetu Gminy dla Spółki MPK zostały 

wykorzystane i  dobrze zagospodarowane.  Jeden nowy autobus nie  wpłynie  na poprawę 

rentowności Spółki, jak cała pozostała reszta jest w tragicznym stanie. Albo gmina wyciągnie 

rękę i  wymieni tabor w MPK, albo koniec ze Spółką. Nie można zmarnować tego co już 

zostało zrobione. 

Radna Maria  Kądziołka –  w związku z  wnioskiem Radnego  Wiśniowskiego,  uważa,  że 

przed dyskusją w sprawie projektu budżetu Gminy na 2010 rok winna odbyć się debata na 

temat dalszej możliwości rozwoju Spółki MPK. Zaniedbania z poprzednich lat doprowadziło 

do takiej sytuacji jaką mamy dzisiaj. Rola Pana Prezesa jest w tym, aby uruchomić kursy 

autobus w kierunku Bochni i Tarnowa, na liniach rentownych. Ponadto radna ustosunkował 

się  do  zagadnień  związanych  z  frekwencja  pasażerów  na  poszczególnych  liniach 

komunikacji miejskiej, kosztach eksploatacji autobusów małych i dużych, wynegocjowania ze 

szpitalem  warunków,  aby  autobusy  MPK  mogły  podjeżdżać  bezpośrednio  pod  szpital, 

skorzystania z kontraktów brutto, co byłoby najlepszym i niekonfliktowym rozwiązaniem dla 

spółki na przyszłość.

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk zapytał  czy  były  przeprowadzone  rozmowy  przez 

Spółkę na temat zakupu mniejszych autobusów, bo jeżeli jako gmina mamy zamiar nadal 

inwestować w tabor tej Spółki to muszą być na pewno autobusy mniejsze i tańsze. 

Prezes  Krzysztof  Gawor odpowiedział,  nowy  autobus  jest  zbyt  drogi,  aby  został  przez 

Spółkę zakupiony, koszt takiego autobusu to 800 tysięcy złotych, natomiast na remonty bazy 
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nigdy Spółka dodatkowych środków nie otrzymała. Otrzymaliśmy środki w wysokości 300 

tysięcy złotych na wymianę taboru, a wcześniej na jego remont. Autobusy marki mercedes 

zakupione od wojska jak na razie sprawują się dobrze, nie ma z nimi kłopotu jak również 

większych awarii.

Radna Jadwiga Kramer obliczyła, iż  dopłata jaką gmina przekazuje co roku do MPK to 

kwota 30 zł przypadająca na jednego mieszkańca Gminy. Radna stwierdziła, iż co roku brak 

jest odwagi na wprowadzenie radykalnych rozwiązań w tym zakresie. 

Radny Tadeusz Pasierb wyjaśnił, iż w poprzednich kadencjach RM tak samo Pan Prezes 

otrzymywał dopłaty do działalności Spółki i na zakup taboru jak i teraz, nie można mówić, że 

w poprzednich latach nie robiono dla Spółki nic. 

Radna Maria Kądziołka zawnioskowała o przygotowanie na posiedzenie komisji materiałów 

z konkretnymi przemyśleniami Pana Prezesa na temat propozycji  utworzenia linii  np.  do 

Tarnowa, bo mamy do tego zaplecze i należy rozsądnie do tematu podejść.

Bieżąca  kontrola  funkcjonowania  Spółki  Brzeskie  Zakłady  Komunalne 

w Brzesku.

Prezentacje  multimedialną  na  temat  działalności  Spółki  BZK  przedstawił  komisji 

Prezes Spółki Janusz Filip /materiały stanowią załącznik do protokołu komisji/.

W dyskusji komisja omówiła:

 współpracy Spółki BZK z Referatem Ochrony Środowiska UM w Brzesku,

 naliczania odsetek przez Spółkę BZK za zaległości w opłatach za wywóz śmieci,

 zagospodarowania środków finansowych ze sprzedaży działki przy ulicy Solskiego, 
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 otrzymywane przez Spółkę zlecenia na wykonywanie prac porządkowych na terenie 

całej gminy,

 rozważenia  możliwości  wynegocjowania  ze  Spółdzielnią  Mieszkaniową  przejęcia 

usług związanych z wywozem śmieci z bloków Spółdzielni,

 propozycji  wprowadzenia  nowych  rozwiązań  w  Spółce  związanych  z  problemem 

odbioru dodatkowych ilości śmieci,

 potrzeby odśnieżania w sezonie zimowym chodników miejskich.

Radny  Leszek  Klimek zwrócił  Panu  Prezesowi  uwagę  na  powtarzające  się  od  kilku 

miesięcy przypadki  zbyt  małych worków do odbioru odpadów segregowanych.  Worki  nie 

pasują do stojaków, bo są zbyt małe, a cena ich jest taka sama jak normalnych. Również 

sytuacja z bezpłatnym odbiorem dodatkowych śmieci nie może się powtarzać z miesiąca na 

miesiąc,  jeżeli  się  to  powtórzy  i  Pan  Prezes  nie  zwróci  uwagi  swoim  pracownikom,  to 

osobiście  zgłosi  wniosek  o  zmianę  Zarządu  Spółki,  bo  pracownicy  BZK  lekceważąco 

podchodzą do tego tematu.

Radna Maria Kądziołka - jeżeli są dowody na to że pracownicy BZK odbierają dodatkowe 

śmieci bez żadnych dopłat to faktycznie jest to strata dla Spółki. 

Radny  Józef  Chruściel –  uważa,  że  jeżeli  dodatkowe  worki  ze  śmieciami  nie  będą 

odbierane to za niedługo wszystkie znajdą się w lesie i będziemy mieli nowy problem.

Radny Mirosław Wiśniowski stwierdził,  że Spółka BZK nie współpracuje z MZGM, jako 

przykład podał korzystanie przez MZGM z usług Firmy spoza Gminy przy obcięciu drzew. 

Spółka BZK ma bardzo drogie usługi, dlatego należy myśleć o połączeniu w przyszłości BZK 

z  MPK,  gdzie  BZK  będzie  wiodącą  chociażby  z  tego  tytułu,  że  jest  Spółką  najbardziej 

dofinansowaną i posiadającą odpowiedni sprzęt.
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Wnioski i opinie komisji:

1. Komisja  Rewizyjna  oraz  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska 

i Rolnictwa:

1) przyjęły do wiadomości informacje na temat bieżącej działalności Spółki 

MPK w Brzesku.

2) przyjęły do wiadomości informacje na temat bieżącej działalności Spółki 

BZK w Brzesku.

2. Komisje wnioskują o przeprowadzenie debaty na temat propozycji rozwiązań w temacie 

dalszego  funkcjonowania  Spółki  MPK w Brzesku,  jeszcze  przed dyskusją  w  sprawie 

projektu  budżetu  Gminy  Brzesko  na  2010  rok.  Głosowano  8  za,  1  przeciw, 

1 wstrzymujący.

Ad. 4.  Sprawy różne, omówienie uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej :

 Przewodnicząca  komisji  radna  Maria  Kądziołka  zapoznała  komisję  z  treścią 

projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 

2009 rok oraz udzielenia pomocy finansowej powiatowi brzeskiemu.

 

Opinia  komisji: Komisje  pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowały  projekty  uchwał 

w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok,

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.

 Projekt uchwały w sprawie określenia  zasad i  trybu korzystania z obiektów 

sportowych  stanowiących  własność  Gminy  Brzesko  komisje  przyjęły  do 

wiadomości.  Projekt  uchwały  komisje  przekazują  do  Komisji  Oświaty  celem 

jego analizy i wyrażenia opinii.
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Komisje przyjęły do wiadomości następujące pisma:

• ZHP  w  Brzesku  w  sprawie  zaplanowania  w  budżecie  roku  2010  środków 

finansowych na obchody roku harcerskiego 2009/2010,

• Pani  Janiny  Drużbowskiej  –  Cader  skierowanego  do  Przewodniczącego  Rady 

Miejskiej w Brzesku w sprawie osobistego udziału wnioskodawczyni w pertraktacjach 

z Gminą Brzesko.

Część II - ga posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.1.

Komisja  Rewizyjna  jednogłośnie przyjęła  protokoły  z  posiedzenia  komisji  odbytego  w 

dniach: 

• 24 sierpnia 2009 roku,

• 16 września 2009 roku.

Ad.2. 

Rozpatrzenie  skargi  Państwa  Anny  i  Czesława  Nalepa  zam.  Jadowniki  na 

bezczynność  Burmistrza  Brzeska  w  zakresie  cyklicznego  zalewania  ich  działki 

położonej w Jadownikach przez ścieki z głównego kolektora.

Przy  omawianiu  powyższej  skargi  obecni  byli  na  posiedzeniu  pracownicy  Spółki 

RPWiK Brzesku wg załączonej listy obecności.

Przewodnicząca komisji Maria Kądziołka przedstawiła zebranym:

 treść  skargi  państwa  Nalepa  z  dnia  25.09.2009  roku  skierowanej  do  Starosty 

Powiatowego Brzeskiego,
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 treść  pisma  komisji  Rewizyjnej  do  Burmistrza  Brzeska  z  dnia  8.10.2009  r. 

o przygotowanie  bardzo  dokładnych  wyjaśnień  pisemnych  do  sprawy  poruszanej 

przez skarżących ,

 treść pisma Naczelnika Wydziału ITK do Prezesa RPWiK, o udział  w posiedzeniu 

komisji i złożenie stosownych wyjaśnień do skargi,

 odpowiedź Prezesa RPWiK na pismo jw.

 pismo Pani Anny Nalepa (wpływ do Biura Rady Miejskiej w dniu posiedzenia komisji), 

w którym to piśmie Pani Anna Nalepa wycofuje złożoną skargę, jednak domaga się 

w dalszym ciągu odpowiedzi czy jej działka nadaje się do dalszej uprawy).

Wyjaśnień  w  powyższej  sprawie  udzielił  Kierownik  Działu  Technicznego  RPWiK 

w Brzesku Pan Józef Leś poinformował komisję, że zarzuty poruszane w skardze złożonej 

przez Państwo Annę i Czesława Nalepa zostały przez RPWiK rozpatrzone i załagodzone 

gratyfikacją  finansową  za  poniesione  szkody,  sprawa  została  definitywnie  zakończona. 

Ponadto Pan Kierownik przedstawił swoje zdanie na temat tak zwanej samowoli budowlanej 

o której w skardze pisze skarżąca mieszkanka Jadownik.

Radna Maria Kądziołka zapytała, kto był realizatorem inwestycji o której Pani Nalepa pisze 

w skardze.

Pan Józef Leś odpowiedział  -  w roku 2001 Urząd Miejski  w Brzesku realizował zadanie 

zgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę.  Na  tym  etapie  nie  stwierdzono  żadnych 

nieprawidłowości. Technicznie jest możliwość usunięcia przedmiotowej studzienki, tylko rodzi 

się pytanie na czyj koszt, bo chyba nie RPWiK.

Przewodnicząca Komisji  Maria Kądziołka – uważa, że skoro wcześniej strona wyraziła 

zgodę  na  posadowienie  na  jej  działce  kolektora,  to  taka  zgoda  zapewne  znajduje  się 

w dokumentacji Urzędu, a oznacza to, że nie doszło do samowoli budowlanej. W związku 

z powyższym komisja winna zgodnie ze stanowiskiem skarżącej nie rozpatrywać skargi, oraz 
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przekazać Burmistrzowi Brzeska do załatwienia problem przedstawiony w drugim akapicie 

ww. pisma. 

Wniosek komisji:

Po  zapoznaniu  się  ze  skargą  P.P.  Anny  i  Czesława  Nalepa,  wysłuchaniu 

wyjaśnień pracowników RPWiK w Brzesku oraz zapoznaniu się z pismem Pani Anny 

Nalepa  z dnia  21.10.2009  r.  /wpływ  w  dniu  posiedzenia  komisji/  wycofującym 

przedmiotową skargę /”zażalenie”/ komisja postanawia:

1) zgodnie ze stanowiskiem skarżącej nie rozpatrywać skargi,

2) przekazać  Burmistrzowi  Brzeska  do  załatwienia  problem 

przedstawiony w drugim akapicie ww. pisma. 

Głosowano jednogłośnie.

Po  wyczerpaniu  porządku  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Radna  Maria 

Kądziołka podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

Obrady trwały od godz.12.00 - 16.30

       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
   Rady Miejskiej w Brzesku

Protokołowała

   Inspektor        mgr Maria Kądziołka
         Marta Kółkowska
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