
Protokół Nr 66/2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym 

w dniu 16 grudnia 2009 roku.

Posiedzeniu  komisji  przewodniczyła  Radna  Maria  Kądziołka,  powitała 

zebranych  członków  komisji,  zastępcę  Burmistrza  Brzeska  Jerzego  Tyrkiela 

i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia komisji.

Przewodnicząca  komisji   zaproponowała,  aby  w  punkcie  2  porządku  posiedzenia 

komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach budżetowych, które będą 

przedstawione na najbliższej Sesji Rady Miejskiej, które omówi Pani Lucyna Łanocha 

Skarbnik Gminy.  

Ponadto,  Przewodnicząca  zaproponowała,  aby  Komisja  zapoznała  się  z  wynikami 

kontroli,  które  zostały  przeprowadzone  na  zlecenie  Pana  Burmistrza,  przez 

niezależnego  audytora  w  niektórych  jednostkach  organizacyjnych  gminy  /MOK, 

MOPS, PIMBP/ oraz zaleceniami z przeprowadzonych kontroli.

Propozycje przedstawione przez Panią Przewodniczącą Komisji  do porządku obrad 

przyjęte zostały jednogłośnie, wobec czego porządek posiedzenia Komisji, przyjęty 

został  jak niżej:

1. Opracowanie rocznego planu pracy komisji na 2010 rok, oraz przygotowanie projektu 

uchwały.

2. Zapoznanie  się  i  zaopiniowanie  projektów  uchwał  w  sprawach  budżetowych  na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej.

3. Zapoznanie się z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi z przeprowadzonych kontroli 

w jednostkach gminnych.



4. Sprawy  bieżące  i  wolne  wnioski,  rozpatrzenie  pism  skierowanych  do  komisji, 

zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Ad.1.  Przewodnicząca  komisji  Maria  Kądziołka przedstawiła  propozycje  do 

planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  na  2010  rok,  jak  w  załączniku  do  protokołu 

z posiedzenia komisji.

Po dyskusji oraz omówieniu przedstawionego przez Panią Przewodniczącą materiału 

Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła  plan kontroli na 2010 rok. Przyjęty projekt 

planu pracy zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej.

Pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowała  komisja  projekt  uchwały  w  sprawie 

zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Brzesku na 2010 rok.

Ad.2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha  omówiła według załącznika do protokołu 

propozycje zmian w budżecie Gminy Brzesko na rok 2009.

Komisja pozytywnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok.

Następnie Skarbnik Celina Łanocha omówiła wg. załącznika do protokołu projekty 

uchwał w sprawach:

• zmiany Uchwały Nr XLIII(286)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

27  maja  2009  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla 

Powiatu Brzeskiego - głosowano jednogłośnie,



• zmiany Uchwały Nr XLIII(288)2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

27  maja  2009  roku  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla 

Powiatu Brzeskiego - głosowano jednogłośnie,

• zmiany Uchwały Nr XLV(318)2009 Rady Miejskiej  w Brzesku z dnia  

26  sierpnia  2009  r.  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  - 

głosowano jednogłośnie.

Przewodnicząca  Komisji poruszyła  temat  związany  z  kolejnymi  awariami 

sygnalizacji  świetlnej na skrzyżowaniu ulic  Solskiego i  Legionów Piłsudskiego oraz 

Okulickiego-Czarnowiejska,  poprosiła  o  udzielenie  wyjaśnienia  w  przedmiotowej 

sprawie. 

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  Henryka  Pieli wyjaśnił  komisji 

problem  dot. wystąpienia kolejnej awarii sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Solskiego i Legionów Piłsudskiego oraz Okulickiego-Czarnowiejska.

Radna Maria Kądziołka  zwróciła uwagę na dalszy brak oznakowania pionowego 

na ulicy Solskiego, pomimo iż wiele razy ten  problem był zgłaszany, tak przez nią, 

jak również przez Radnego Tadeusza Ciureja. Problem dot. ustawienia począwszy od 

zjazdu  z  drogi  krajowej  A-4  znaków  informujących  kierowców  samochodów 

ciężarowych o możliwości przejechania pod wiaduktem kolejowym na ulicy Kopernika 

samochodów  ciężarowych  do  dopuszczalnej  wysokości.   W  dniu  dzisiejszym 

samochód ciężarowy zatarasował wjazd pod wiadukt kolejowy. Kilka dni wcześniej do 

Szczurowej  przyjechał  samochód  ciężarowy  ze  Skarżyska  Kamiennej.  Kierowca 

opowiadał  o  kłopotach  jakie  miał  w  związku  z  faktem złego  oznakowania  drogi 

i wjechania pod wiadukt samochodem ciężarowym. Takie przypadki zdarzają się na 



co  dzień.  Jeżeli  nie  zostanie  porządnie  i  prawidłowo  dokonane  oznakowanie  tej 

przeszkody, to nadal będziemy mieli do czynienia z takimi przypadkami.  

Radna  wnioskuje  o  podjęcie  działań  w  tym  zakresie  i  zmuszenia  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich  do  prawidłowego  oznakowania  przeszkody,  jak  również  do 

przeglądnięcia oznakowań pionowym dróg i ulic na terenie Miasta  Brzeska. 

Ad.  3.  Zapoznanie  się  z  zaleceniami  i  wnioskami  pokontrolnymi 

z przeprowadzonych kontroli w jednostkach gminnych.

Przewodnicząca komisji  Maria Kądziołka  przypomniała członkom komisji, iż 

wypełniając  miedzy  innymi  wnioski  płynące  z  Komisji  Pan  Burmistrz  zlecił 

przeprowadzenie kontroli  zewnętrznemu audytorowi, w jednostkach gminnych  min. 

w  PiMBP, MOK, SP w Buczu.

Następnie przewodnicząca komisji zapoznała członków komisji  z protokołami oraz 

wnioskami pokontrolnymi z przeprowadzonych kontroli.

Przy udziale  Pani  Skarbnik Gminy Celiny Łanocha  przeanalizowano zalecenia 

pokontrolne z przeprowadzonych kontroli.

Ad. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski :

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek omówił projekty uchwał w sprawach :

• ustanowienia  św.  Jakuba  Większego  patronem  Miasta  Brzeska  – 

głosowano jednogłośnie,



• Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie  regulaminu korzystania 

z kompleksu boisk sportowych ”Moje Boisko ORLIK 2012” należących 

do Gminy Brzesko.

W sprawach bieżących komisja omówiła temat budowy  hali sportowej przy SP Nr 3 

w Brzesku.

Komisja  wstępnie  omówiła  wyniki   z  przeprowadzonej   przez  Zespół  Kontrolny 

Komisji Rewizyjnej kontroli.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz.13.00 - 15.30

   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Maria Kądziołka

Protokołowała: Inspektor Marta Kólkowska 


