
Protok6l Nr lll2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia

24 czerwca 2015 r. odbytego w sali obrad Urzgdu Miejskiego w Bmesku
przy ul. Glowackiego 51.

Komisja Rewizyjna obradowala w skladzie:

l Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicz4ca Komisji;
2. Radny Krzysztof Bogusz - czlonek Komisji;
3. Radny Marcin Ciurej - czlonek Komisji;
4. Radna Maria K4dziolka - czlonek Komisji;
5. Radny Kazimierz Sproski - Czlonek Komisji;
6. Radna Maria Kucia - Czlonek Komisji;
7. Radny Leszek Klimek - Czlonek Komisji
8. Radny Grzegorz Kolbusz - czlonek komisji.

Ponadto w posiedzeniu udzial wzigli:
Pani Dyrektor MOK Malgorzata Cuber

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyla Przewodniczqca Komisji
Pani Barbara Borowiecka.

Na podstawie listy obecnoSci stwierdzila prawomocnoSi obrad komisji.

Lista obecno5ci stanowi zalecznik do protokotu.

Przewodnicz4ca Komisji Barbara Borowiecka pnedstawila proponowany porz4dek obrad.
Dodatkowo w sprawach bieZ4cych komisja om6wi projekt uchwaly w sprawie w sprawie
zmiany uchwaty Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLVl1l336l20l4 z dnia 26 marca 2014 roku w
sprawie po&ialu Gminy Brzesko na stale obwody glosowania ustalenia ich numer6w, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto Pani Dyrektor MOK przedstawi komisji rewidnej dodatkowe informacje dot.
organizacji wypoczynku letniego organizowanego przez MOK.

Z racji bardzo waznych obowipk6w Pani Dyrektor MoK punkt. 2 porz4dku posiedzenia
zostaje przeniesiony jako pkt.1.

Proponowany zmieniony porz4dek obrad zostal przilgty jednogloSnie jak nizej:

Porzqdek posiedzenia komisji:
l. Om6wienie i przyjgcie protokotu Zespolu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli

BIM.
2. Przyjgcie protokol6w z posiedzen komisji odbyych w dniach 22 kwietnia, 22 maja i

25 lutego 2015 r.
3. Sprawy biez4ce i wolne wnioski - om6wienie pism i projekt6w uchwal na sesje Rady

Miejskiej w miesi4cu czerwcu 2015 r.



Ad.l. Om6wienie i przyjgcie protokolu Z,espolu Kontrolnego z przeprowadzonej
kontroli BIM.

Radna Barbara Borowiecka przypomnial4 2e wszyscy czlonkowie komisji otrzymali
protok6l z kontroli BIM w wersji elektronicznej.

Radna Maria Kucia odpowiedziala, 2e dokument, kt6ry otrzymala pocztq elektronicznq
nie mogla otworzyd. Nic sig nie dzieje przeczyta wersjg papierow4.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziata, ze zwol$4c posiedzenie komisji l0 czerwca
wydala polecenie by wszyscy czlonkowie komisji otrzymali niezbgdne dokumenty pocZq
elektroniczn4. Dzisiaj znowu sq niedom6wienia pyta wigc dlaczego tak sig stalo.
WyjaSnienie do sprawy zloZyl pracownik Biura Rady Miejskiej.

Nastgpnie przewodniczqca Komisji Rewizyjnej przedstawila protok6l zespolu
kontrolnego Komisji Rew@jnej RIVI w Brzesku z przeprowadzonej kontroli
funkcjonowania BIM ( protokril z kontroli stanowi zalqcznik do protokolu komisji).

Do przedstawionego protokolu nie zostaty wniesione 2adne uwagi przez pafi4 dyrektor
MOK. Pani Przewodnicz4ca odczytala r6wnie2 oSwiadczenie Pani dyrektor MOK, ze

dotacja przeznaczana z budaetu gminy na dzialalnosd MOK jest r6wnie2 wykorzystana na
dzialalno56 BIM.

Radna Maria K4dziolka zwr6cila uwagg na zal4czniki do protokolu w sprawie dot.
anonimizacji nazwisk os6b piszqcych artykuly do BIM. Radna zwr6cila uwagg na wniosek
w sprawie samochodu dla MOK. Na posiedzeniach komisji omawialiSmy sprawg dot.
przekazania samochodu i pan naczelnik nam wyjaSnil je2eli zostanie zakupiony samoch6d
ze drodk6w PEFRON dla potrzeb dzieci niepelnosprawnych to ten samoch6d obecny
zostanie przekazany do MOK.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziala, my o tym wiemy ale chcieliSmy napisa6
wniosek by byly wzmozone sily w tym zakresie.

W kr6tkiej dyskusji z udzialem Dyrektor MOK komisja om6wila temat zakupu samochodu
przez Wydzial EKiS ze 6rodk6w z PEFRON. Pani Cuber dodala na zakoiczenie i2
samoch6d jest bardzo potrzebny dla MOK .

Radny Krzysztof Bogusz przewodniczqcy zespolu kontrolnego zapy'tal czlonk6w komisji.
czy s4 uwagi do przedstawionego protokolu z kontroli. Zesp6l staral sig tak przeprowadzi6
kontrolg by wszystko bylo przedstawione jasno i przejrzyScie jak sig ksaahujq koszty i
wydatki i jak sig to przedstawia od strony promocji. Je6li chodzi o udzielanie informacji to
tak ze strony redakcji jak i samej pani dyrektor byla pelna pomoc. W czasie kontroli padl
wniosek i radny Klimek zobowiqzal sig go zrealizowa6, a chodzilo dokladnie o

uruchomienie w niekt6rych solectwach min. w Jasieniu dodatkowego punktu dystrybucji
BIM.

Pyai czlonk6w komisji brak.

Dyrektor MOK Malgorzata Cuber - podzigkowala komisji za milq atmosferg w czasie
kontroli bo to jest werZne. Poznali6my sig przez to zapewne bliZej i to teZ bylo potrzebne.
Je5li chodzi o sprawy dotycz4ce BIM, to kiedy przejmowaliSmy BIM w roku 2012 to
zwigkszono nam Srodki o 26 tysigcy zlotych. Nie wystarczaly nam te Srodki i potem juz
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sukcesyrvnie staraliSmy sig w budZecie te drodki tak dzieli6, bo nie mamy w budzecre
wydzielonych Srodk6w tylko na BIM, pr6bujemy to wszystko jako5 l4czyi bo mamy ludzi,
kt6rzy nie tylko piszq do BIM alejak zachodzi potrzeba to pomagajq w r62nych pracach bo
s4 potrzebni caly rok. BIM wg. pani dyrektor spelnia swojq rolg ,jako redaktor mo2e nie
dopatrzyla kiedyd pewnych rzeczy w sensie merytorycznych tre6ci ,jeSli tak sig zdarzylo to
bardzo przeprasza nigdy nie miala w zamiarze by kogod oczemia6, pogrqlz6 lub robi6 jakie6
zawirowania miedzy lud2mi. Prosimy by panstwo radni pisali do BIM artykuly, jeste6my

do dyspozycji przekulcie swoje sugestie bo chcemy by ten BIM byl tak4 nasz4 konikq. W
BIM jest wiele artykul6w historycznych wyci4gamy takie treSci, kt6re zainteresuj4 zdjgcia
i taki jest nasz cel. Nie zawsze go pewnie osi4gamy bo nikt nie jest idealny ale mamy stalych
czy.telnik6w i nasze teksty ludzie chgtnie c4.taj4. Pani dyrektor poinformowala o
sponsoringu Browaru Okocim w ostatnim numerze BIM. Przyjmuje krytykg i sugestig bo
nie chodzi o to by sig zaglaska(, ale je5li jest potrzeba pisania czegoS innego lub w innym
kierunku to jestedmy otwarci na propozycje. Pani dyrektor przedstawila komisji jakie BIM
otrzymal podzigkowania za przedstawiane w Bim artykuly od r62nych os6b. Sprzedaz
BIMU nie jest masowa ale do tych ludzi co docierajest dobrze odbierana. Nasze artykuly
historyczne s4 czgsto wykorzystywane do prac magisterskich i licencjackich bo s4 rzetelnie
pisane i sprawdzone.

Radna Barbara Borowiecka nadmienila, 2e w sprawie artykulu w BIM zamieszczonego
przez Pana EMILA zostala sprawa wyja6niona. Pani dyrektor przegl4daj4c dokumenty
przyznala mi racjg i przeprosila mnie i zostaje to wszystko wymazane. Pr6cz tego,2e dla
niej ta sprawa byla krzywdz4ca i tak bardzo dobrze ocenia BIM , bardzo dobrze ocenia
prace Pani dyrektor i ma nadziejg, 2e nasza dalsza wsp6lpraca bgdzie owocna.

Dyrektor MOK Malgorzata Cuber odpowiedziala, pan przlwodnicz4cy wyjaSnial t4
sprawg i ieili ktod z radnych czuje takq potrzebg pisania to nie widzi w t).rn Zadnego
problemu mozna pewne sprawy wyja5ni6 i to napisa6. Poprzestaniemy na tym, Ze

relacjonujemy te wydarzenia bez jaki5 komentarzy by ta atmosfera byla normalna bo
przeciez o to chodzi.

Radny Kazimierz Sproski podzigkowal pani dyrektor za dotychczasow4 wsp6lprac9.

Radna Barbara Borowiecka podzigkowala pani dyrektor Cuber za pomoc , kontakt
telefoniczny z Pani1 z Carlsberga , kompetentnej osobie w przedstawieniu informacji i
wyjadnieniu problernowych spraw Rodziny w bardzo trudnej syuacji, omawianych takZe
na Komisji OSwiaty, a przedstawionych pani dyrektor MOPS. Dalsza czgsi postepowania
spraw ju2 sig odbyla i wszystko idzie w dobrym kierunku.

Dyrektor MOK Malgorzata Cuber odpowiedziala, chodzi gl6wnie o to by bylo milo i
przyjemnie bySmy sig wszyscy rozumieli.

Wniosek komisji:

Komisja Rewizyjna pozyrywnie jednoglo6nie przyjgla protok6l z przeprowadzonej
kontroli Brzeskiego Magazyru Informacyjnego odbytej w dniach 25 maja 2015 r, I i 9
czerwca 2015 r. Glosowano jednoglo5nie
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Ad.2.

Przyjgcie protokol6w z posiedzeri komisji odbytych w dniach 22 kwietnia,

22 maja i 25 lutego 2015 r.

Radna Barbara Borowiecka zapytal4 czy s4 pytania do protokotu komisji odbltego w dniu
25 lutego 2015 r.

Radna Maria K4dziolka - nadmienila, 2e w protok6l zostalo wklejone pismo Pana JG. ale
powinna by6 anonimizacja danych osobowych. W protokole pismo Pana JG. winno by6
zanonimizowane. Tak samo w wypowiedzi jest przytoczone cale nazwisko pana JG. Ponadto
radna zwr6cila uwagQ, ze pismo Pani JDC. bylo zadeketowane przez przewodnicz4cego do
wiadomoici komisji, a komisja przesluchiwala strony. Toczy sig postQpowanie administracyjne
i nam tego robii nie wolno.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziala, to pismo mieliSmy przedstawione do
wiadomoici i tak tez zrobiliSmy nie opiniowali6my tego pisma.

Radna Maria K4dziolka - ja zwr6cilam uwagg na fakt, 2e przesluchiwane byly strony i Pan
Kierownik Piela. Tak bylo Pan Kierownik Piela i Pani JDC. przedstawiali nam sprawg czyli
wygl4dalo to mn tak jakby5my rozpatrywali sprawg. Powinni6my odczytai pismo i powiedziei,
2ejest ono do naszej wiadomoSci i koniec na tym. Byly podane zarzuty Pani C., kt6rych nie
ma w protokole , byty one bardzo powazne i dlatego ja ustosunkowalam sig do tego.
Niemo2liwoSciq jest bydmy wystuchiwali takie powa2ne zarzuty , nawet chyba s4 one
wymienione bo ja sig na nie nawet powolujg. Chodzi tutaj o takq sltuacjg, ze jezeli
otrzymujemy pismo do wiadomoSci zzpoznajemy sig z nim to po co strony wysluchujemy.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedzial4 sprawy kierowane na komisjg rewizyjnq ,

kt6rych nie mo2emy rozpatrywa6 to przynajmniej bgdziemy wysluchiwai stron. Takie zasady
jakie pani m6wi byly przedtem ale teraz 1eieli pan burmistrz o tym wiedzial i przyslal swojego
pracownika, pracownik przedstawil nam sprawg do wiadomodci to tak bgdzie.

Radna Maria K4dziolka - pani przewodnicz4ca dobrze niech tak bgdzie tylko teraz ja pani
z\ryracam uwagg, bySmy sami nie wchodzili w pewne kompetencje.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziala, jakie
zadnego stanowiska.

Radna Maria Kqdziolka - nie zajgliSmy , ale pani
powazne oskarZenia wniosla przeciwko UM.

kompetencje przeciel nie zajgli5my

( JDC) na naszym posiedzeniu bardzo

Radna Barbara Borowiecka - ale pani miala prawo , a mySmy musieli jej wysluchai.

Radna Maria K4dziolka - wystuchaliSmy ja tylko zwr6cilam uwagg i zostawiamy to w
protokole.

Radna Barbara Borowiecka w protokolejest r6wnie2 sprawa radnego Kazimierza Sproskiego
o zwolaniu podkomisji , 2e nie mialam takiego prawa powolania. Chcialabym by bylo
wiadomo, Ze mialam prawo powola6 zespol kontrolny i niejest to Zadne przestQpstwo.
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Radny Kazimierz sproski odpowiedzial, miala pani przewodniczqca prawo powolad zesp6l
kontrolny, a nie podkomisje i nikt nie ma do tego 2adnych pretensji.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedzial4 byty pretensje.

Radna Maria Kqdziolka zaproponowala by tej dyskusji w protokole nie ujmowa6. czgs6
spraw tam zawartych nie powinno sig w protokole w og6le znajdowai.

Radny Marcin Ciurej zaproponowal przeglosowanie przyjgcia protokolu.

Radna Barbara Borowiecka chcialam sig ustosunkowai do protokolu bojest w nim zapisane,
2e nie mialam prawa powolai zespolu - mialam takie prawo. pan Kazimierz Sproski
powiedzial, ze jest to niezgodne z regulaminem.

Radna Maria Kucia odpowiedziala, jest niezgodne bo nie ma takiego slowa w Regulaminie
Rady Miejskiej ( podkomisja).

Radny Kazimierz sproski wg. niego i tego co sig dzialo , ajestju2 radnym trzeci4 kadencjg
ije2eli sig powollrvalo zesp6l kontrolny to na wskutek czegoi. Nie mielidmy zielonego pojgcia
o co chodzi bo nie bylo wczesniej komisji i nic sig takiego nie dzialo bo nie bylo hdnego
pospiechu. chodzi mi o to, ze jezeli przystgpujemy do jakiejkolwiek kontroli, czy do
rozpatrywania jakiej 5 sprawy i do tegojest potrzebny zespol kontrolny tojest to przedstawione
na komisji , 2e przeprowadzamy takie, a nie inne dochodzenie bysmy wiedzieli o co chodzi.

Radna Barbara Borowiecka ale jak by pa,. przeczytar protok6l to tak wygl4da jakby sig
wla(nie cos dzialo. My to wszystko wiemy sprawa wczeSniej nie musi byc przedstawiona na
komisji.

Radny Marcin ciurej zapytal, co chcemy w tej chwili zrobit, przyi4t, protok6l, czy znowu
wracamy do dyskusji, kt6ra miala miejsce w lutym.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziar4 chcemy przyi46 protok6l i by bylo wyjasnienie,
2e nie popelnilam hdnego blgdu. Mo2emy na ten temat rozmawia6.

Radna Maria K4dziolka odnosimy sig do protokofu co zostalo w nim zawarte, byl popelniony
bl4d bo zostala powolana podkomisj4 a takiego czegoS nie ma tym bardziej, ze zwricilismy
uwagg i2 nie ma w naszych unormowaniach podkomisji. Trumaczylismy pani niech pani
odwola podkomisjg i powola zespol kontrolny i na tym koniec. rani to poznill zrobila dlaczego
to roztrzqsamy.

Radna Barbara Borowiecka poddara pod glosowanie przyjgcie protokolu z posiedzenia
komisji rewizyjn ej z dnia 25 lutego 201 5 r. glosowano 6 za, I wstrzymujqcy.

Protok6l z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

Uwagi do protokolu zglosili:

Radny Kazimierz sproski - przypomnial, 2e na poprzedniej komisji dyskutowarismy na temat
protokol6w i uwdza, ze peutne rzeczy nie mus zq by6 umieszczeme w protokole slowo w srowo,
chociaz nie ma nic przeciwko temu, jednak jeZeri rozpatrujemy jak+{ sprawg napisai, 2e dani
radni zabrali w tej sprawie glos ustalono nastgpui4ce wnioski i koniec. Na stronie nr 5 protokolu
jest dyskusja z moim udzialem i jest ona niepotrzebna - radny przedstawil argumenty w tej
sprawie dlaczego tak uwaz.
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Radna Barbara Borowiecka odpowiedziala" w protokolach musz4 byi uwagi i zastrzeZenia.

RozmawialiSmy po komisji kiedy oglosilam iz bgdzie zespol kontrolny. Z pana strony to nie
byly pytania tylko zastrzeienia dlaczego bgdziemy przeprowadza(, kontrolg.

Radny Grzegorz Kolbusz zapylal, czy radny Sproski wnioskuje by usun4i te wypowiedzi z
tego protokolu?, czy go przyjmujemy w calo6ci.

Radna Barbara Borowiecka - jest to odzwierciedlenie pracy komisji.

Radny Grzegorz Kolbusz ale pan radny moze przeciez wnioskowad by tq dyskusjg usun46.

Radny Kazimierz Sproski - odpowiedzial, ale po co od nowa rozwijad dyskusje w tym
temacie.

Radna Maria Kqdziolka - nadmienila, 2e nie odzyrvala sig w og6le i sluchala jak pani

przewodniczqca odczytywala pisma i jesli idziemy w tym kierunku by protokoly byly

stenogramami to wnioskuje by napisad dokladnie jak pani przewodnicz4ca czytala pisma bo w
kilku miejscach bylo inaczej czytane ni2 faktycznie bylo napisane w tym wniosku. W protokole
jest zamieszczona treS6 pisma z pdf., a nie z wypowiedzi. Kazdy sig mo2e pomylii ale takie

pokazywanie kto jak sig zapyiral ronxu2ne, czy nie jest niepowazne by to bylo w protokole?.

Radna Maria Kqdziolka ale pan Sproski tylko zwr6cil uwagg nic zlego chyba nie mial na my6li.

Radna Barbara Borowiecka stwierdzila,2e nierozwalnejest to by podczas komisji byly takie

rzeczy . Moima zwr6ci6 uwagg raz ale nie juz trzeciq komisjg. W protokole 2adnego slowa nie

zmienila nawet stylistycznie. Przed kazd4 jedn4 komisj4 nie ma spokoju.

Radna Maria Kldziolka przycho&imy na komisje i chcemy pracowad na rzecz naszych

mieszkaric6w. Chcemy om6wi6 protokoty i jako komisja je pnyj4(, zglaszany wnioski do

zmiany i na tym koniec.

Radny Leszek Klimek stwierd zil, 2e z posiedzefi komisji winny by6 sporzqdzane protokoly ,

a nie stenogramy czyli najwazniejszy kontekst z posiedzenia komisji'

Radna Maria Kucia dodal4 2ejestjuz czwartq kadencjg radnq i nigdy czegos takiego nie bylo.

Radna Barbara Borowiecka nie zgadza siE ani z Pani4 Mari4 ani z Panem Sproskim, nikogo

nie atakuje,Zaden protok6l niejest przeze mnie poprawiany. Przewodnicz4ca komisji poddala

pod glosowanie przyjgcie protokotu z posiedzenia komisji Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia

201 5 r. - glosowano 3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymuj4cy.

Protok6l z dnia 22 maia 2015 r.

Radna Maria K4dziolka wniosla uwagg do protokofu na stronie 7 poprawi6 przy

glosowaniach, by bylo pelne brzmienie slowa" przeciw". w komisji uczestniczyl r6wnie2 radny

Piotr Wyczesany nalezy go dopisa6.

Radny Leszek Klimek zawnioskowal by protokoly z posiedzeri komisji rewizyjnej nie byly

stenogramami tylko protokolami. Prosi o przeglosowanie wniosku.

Radna Barbara Borowiecka zaztaczyla, Ze ie2eli bqd4 omawiane wazne sprawy i b9d4 wazne

decydujqce wypowiedzi to nale2yje zarnieszczzt w protokolach w calosci. Protokoly z dnia 9

i 17 marca byly szczeg6lowo pisane poniewaz nie zajmowalismy jednego stanowiska i
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chcialam by w protokole byly zaznaczone wszystkie wlpowiedzi bySmy nie tylko my ale i
mieszkafcy wiedzieli co bylo na komisji. Dlatego by bylajasno5d b9d4 zapisyrvane wszystkie
wypowiedzi.

Radna Maria K4dziolka - przypomniala, 2e pani przewodnicz4ca nie dopuszcza jej do glosu
w dyskusji.

Radna Barbara Borowiecka - nie zgadzarn sig z tym, 2e nie dopuszczam Paniq Marig do
glosu, nie zgadzam sig z tym,2e ja tu kogoS atakuje od samego pocz4tku proszg o wsp6lprac9.
Te protokoly sE odzwierciedleniem pracy late? zz nie sig wstydzg ale ten kto przeczytabQdzie
wiedzial j ak pracujemy.

Radna Maria K4dziolka odniosla sig do wypowiedzi przewodnicz4cej komisji. Na kazdym
kroku gdziekolwiek zabiorg glos dostajg od pani szhrcharica.

Radna Barbara Borowiecka - nieprawda, pani klamie.

Radna Maria K4dziotka - nie mogg sig odezwai bo cokolwiek powiem bo w protokole nie
ma nawet tego , gdzie poszlam sig do pani zwolnid bo mieli6my dwie komisje pod rzqd i nie
mieli6my mo2liwoSci nawet wyji6 na korytarz podeszlam do pani i zwolnilam sig. Wychodz4c
pani powiedziala,, wreszcie bgdzie spok6j", gdzie sig wcze6niej prawie na komisji nie
odz).walam.

Radna Barbara Borowiecka pani nie przeczytala protokolu, pani sig myli jest to odnotowane.

Radna Maria Kqdziolka nie ma odnotowane tego, k pani to powiedziala pani
przewodnicz4ca. Prosi o merytoryczne podchodzenie do dyskusji , a nie cokolwiek kto6 z nas

co5 powie to pani siE zaraz denerwuje od razu emocje, po co pani przewodniczqca?.

Przychodzimy tutaj pracowa6 dla naszych mieszkaric6w i kazdy z nas ma prawo wypowiedzie6
sig w danych kwestiach.

Radna Barbara Borowiecka pani w dniu 17 marca nie wypowiadala sig w og6le.

Radna Maria K4dziolka - przerywa mi pani, bo mnie pani nie dopuszczala w og6le do
glosu.

Radna Barbara Borowiecka nieprawda to jest i koniec.

Radna Maria Kqdziolka pani przewodnicz4ca koicz4c swoj4 wypowiedZ proszg o jedn4

rzecz, praatjemy dla naszych mieszkaric6w.

Radna Barbara Borowiecka proszg pracowai, czy ja pani w tym przeszkadzam nie
przeszkadzam ab solutnie.

Radna Maria Kqdziolka pani przewodnicz4ca jak bgdzie teraz to napisane w protokole skoro
pani mnie dopuszcza do wypowiedzenia moich my5li i sl6w. Proszg pani4 o spok6j, rozwagq i

pracujmy rzetelnie na tzecz naszych mieszkaric6w. Jezeli pani na tym zalezy to zrezygnujq z
pracy w komisji. Z zachowania pani w stosunku do mnie wynik4 2e pani nie chce bym
pracowala w komisji. Ja chgtnie zrezygnujg z pracy w komisji ale co by nie powiedzie6

zostalam powolana do pracy w komisji chcg pracowai na rzecz naszych mieszkanc6w i chce

rozwai r,e1o podchodzenia do kazdej sprawy, nie emocje by tutaj dzialaly tylko rozwaZne
podchodzenie do sprawy. Dzisiaj przyklad przyjmowania protokolow emocje nie wierny po co
nie wiemy dlaczego sig pani tak emocjonuje lzy pani w oczach staj4, pani przewodniczqca na
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litodi ale ja tego nie rozumie. Chcemy wyjafni6 pewne kwestie ustali6, nie da sig bo pani sig z
tym fie zgadza.

Radna Barbara Borowiecka nie zgadzam sig z tym co pani m6wi.

Radny Kazimierz Sproski - czytaliScie paristwo ten protok6l. Caery strony protokolu to s4
moje wypowiedzi pani przewodniczqcej komisji i pana przewodniczqcego. Kt2dy z nas
potrzebuje wyja6nienia, mo2na bylo gdyby bylo to zalatwione jak nale2y nie byloby sprawy.

Radna Barbara Borowiecka - zapytala co znaczy nie bylo zzlatwione jak nale2y?.

Radny Kazimierz Sproski je2eli sig kogoS powoluje na pi5mie to odwoluje sig go r6wnie2
pisemnie podaj4c powody odwolania.

Radna Barbara Borowiecka - pan sam osobiscie stwierdzil, 2e nie potrzebuje tego na pismie.
Dzwonilam do Pana i na komisji ustaliliSmy przez telefon powiedzial mi pan, Ze jest mu
wszystko jedno i koniec.

Radny Kazimierz sproski - wszystkojedno, czy bgdg pracowa6 lub tez nie. Tak powiedzialem
ale pani powinna mnie odwola6. Bgdzie wnioskowal skoro zgodzilem sig na to, 2e nie bg&ie
rozdmuchiwania sprawy i przyj4lem iz zostalem odwolany to zostalem odwolany i koniec. pani
przewodniczqca czyala protok6l to po co ma pani publicznie przepraszat, mnie przed cal4
GminE Brzesko, 2e pani zawalila sprawg. To pani sig stawia w niekorzystnym swietle. Jest to
napisane wie pani i2 pan przewodniczqcy RM powiedzial,2e przynajmniej nalezq mi sig
przeprosiny, a moina to zrobii spokojnie jezeli bgdziemy postgpowali normalnie. Mogla pani
napisa6 k6tkie pismo o treici i2 regulamin przewiduje tylko 4 osoby w zespole kontrolnym
dlatego mnie pani odwoluje.

Radna Barbara Borowiecka chcialam panu napisa6 ale pan powiedzial , ze juz nie potrzeba
i przyj4lem to do wiadomoSci i telefonicznie i p62niej na komisji.

Radny Kazimierz Sproski - przypomnial treSi rozmowy telefonicznej odbytej z
przewodnicz4cq komisji. Jesli jednak kogos sig powoluje , a potem sig go odwoluje to podaje
sig pow6d tego odwolania.

Radny Grzegorz Kolbusz - czy pan radny wnioskuje o usunigcie tej dyskusji?.

Radny Kazimierz sproski - oczywi5cie calq t4 dyskusjg je6li chodzi o wszyslkie te sprawy
zwiqzane z odwolaniem od strony 7 do 9. Mogg to zostawii w protokole ale dbam o dobro
komisji i pani przewodniczqcej i wszystkich radnych - czy zgadza si9?. pani przewodniczqca
tej dyskusji nie powinno tutaj byi - powinno byi napisane, ze po dyskusji na temat odwolania
Kazimierza Sproskiego , kt6ry przyj4l to do wiadomosci i koniec. Komu to jest potrzebne, dla
mnie jest to plus.

Radna Barbara Borowiecka jezeli jest plus dla pana to mo2e to zosta6.

Radny Kazimierz Sproski niech zostanie ja wycofujg sw6j wniosek.

w kr6tkiej dyskusji czlonkowie komisji om6wili temat sporzqdzania protokolow z posiedzenia
komisji Rewizyjnej.

Protok6l z posiedzenia komisji odbytego w dniu 22 maja 2015 r.
zostal przyjgty 7 za,0 przeciw,0 wstrzymuj4cych
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Ad.3. Sprawy bieiqce i wolne wnioski - om6wienie pism i projekt6w uchwal na sesjg
Rady Miejskiej w miesi4cu czerwcu 2015 r.

W sprawach bie24cych komisja podjgla wnioski o treSci:

Radny Leszek Klimek zawnioskowal by protokoty z posiedzef Komisji Rewizyjnej zarieraly
streszczenia wypowiedzi radnych i opiniowanych przez komisje spraw.

Radna Barbara Borowiecka zawnioskowala by zal4cznki do protokolu y stanowily
oddzielny zalqcznik.

Wniosek komisji: Komisja Rewizyjna podjgla jednogloSnie wniosek by protokoly z
posiedzeri Komisji Rewizyjnej zawieraly streszczenia wypowiedzi radnych i opiniowanych
przez komisje spraw, tematy bardzo waZne winny zosta6 w protokolach dokladnie opisane
natomiast zal4czniki do protokolu winny stanowi6 oddzielny zal4cznik. Glosowano
jednogloSnie

Przewodnicz4ca Komisji Barbara Borowiecka odczytala projekt uchwaty jak nizej.

Brak uwag czlonk6w komisji do przedstawionego projektu uchwaly.

Opinia komisji: Pozytywnie jednogloSnie zaopiniowano projekt uchwaty w sprawie zmiany
uchwaty Rady Miejskiej w Brzesku Nr XLYlll336/2014 z dnia26 marca 2014 roku w sprawie
podzialu Gminy Brzesko na stale obwody glosowania, ustalenia ich numer6w, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na tym posiedzenie komisji zostalo zakoticzone.

Obrady trwal.v od godz.l2.00- 14.00

Przewodniczqca Komisj i
Rew@jnej--ry,;Xq:

y Miejskiej
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[o,z pzcprowedzonej kontroli

Brzerkiego Megezynu Informrcyjnego z dnia 25 meje, I rzalrcr ortz9 e*ltce 2015
roku.

1. Nrzwa i edrts kontrolowencgo podniotu
Brzeski Magazyt Informacyjny - BiIr4 w siedzibie Miejskiego O&odka Kulhry w Brzaku,

Plac Targowy 10,32-800 Brzesko

2. Zalires kontrofi
Przedmiotem kontroli zespotu Kontrolnego Komi$i Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku

byla gospodarka finansowa Brzeskiego MagazyN Informacyjnego pod k4em wydatkowania

fidl6wfinansowych z Budzretu Gminy za ohes od stycznia 2014 do marca 2015 roku

3. Imiona i nezwiskr czlonk6w zcspotu kontrolnego Komisji Rcrizyinej Rady

Miejskiej w Buesku
Zcsp6l kontrolny w skladzie:
Krzysztof Bogusz' prznwdniczryY,
Barbara Borowiecka - cdonek
Leszek Klimek- cdonek
Grzegorz Kolbusz - cdonek
i..eEf ari*ul w wyniku powolania w dniu 18 maja 2015 roku i na podstawie upowazni_ rcnia

*yd"""go przez Barbarg Borowiecke - przewodnicz4cq Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

wBrzesku

4. Deta rozpoczgcie czynno5ci kontrolnych
1. 25 maja 2015 mku w godzinach 10:00-12:30

2. 1 czerwa 2015 r. (pismo Przewodnicz4cej Komisji RewizTjnej Rady Mejskiej

w Brzesku do Redaktor Naczelnej BiM)
3, 9 czsrwca2}l5 r. w godzinach 15'15 - 16.30

5. Imig i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

Redaktor Naczelna kontrolowanej jednostki Pani Mdgorzata cuber dyrekt'or Miejskiego

O$odkaKulhry

6.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan Kontroli:
RozpoczEcie kontroli,
Okazanie upowainie'n
Przedstawienie zaloesu konholi
Zajnznznie srg z dokumentacj4
Ob:szeme sprawozdanie z dzdalnosci BM-u Redaktor Naczelnej Pani M. Cubef

Analiza przedsawionej dokumentacji 
-,

Ocena reatizacli i prawidlowoSci wykorzystanych Srodk6w z budzetu Gminy

Zakoiczenie kontrofi
9. Opracowaniewniosk6wpokontrolnych
10. Sporzqdzenie protokolu - sprawozdania z kontroli
I l. pLdstawienie protokofu Redaktor Naczelnej BiM Pani M. Cuber wzgl6em

zgodno&;i i akceptacji protokolu zespolu konnolnego, 
-

f 2. *edstawieni" p-tototo Z."poto Kontrolnego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej



?. Przebicg i rrynik ilzielaf kontrolnych
Dnia 25 ma;a i0l5 

-roku 
w godziruch l0:ffi-12:30 kont.olq w siedzibie

MOK w B;sku plac Targowy 10. Dzialalmsci Brzeskiego Magazynu Infrcrmacyjnego pod

k46em wydatkowania S-dk6* finansowych z Budzetu Gminy za olaes od stycznia 2014 do

-rr"a ZOIS roku Zesp6l kontrolny toqooz$ prace kontrolne po okazaniu upowa2nienia

Redoktor Naczelnej Pmi Malgorzacie Cuber.

I czerwca 2015 r. w ramach kontynu""ii kontoli Pzewodniczqqa Komisji Rewizyjnej Rady

Mejskiej w Brzesku am6cila sig z pisemn4 p.ry do Redaltor Naczelnej BiM

o-uiorepoi.oi" kserokopii um6w, fakhr rachunk6w z ohezu objEtego kontrola 3 cTlJritrcla

ioii .. iort r-"o ,""turri*i" um6w o dzielo, ,m6w decenie i frkn* (obejmuja* wykaz

;;;; 
"ry-ienionych 

dokrment6w, oraz ich wartosd - srony 2-5 214q'nike nr l)' 
- ^ -

g-r,r*"r,*'2015r.'Zespolfonmtnydokonalweryfikaliwybranychum6wz2015r'
i rg"t"SA , *yfr*,, ,r.O* po"ati.",.iooyt Y.F I cz,,rwca 2015 r' (5 sztuk um6w -- 

.'"* * 01. N*tEpoi" ptot"tu*"io* prototq zprzeprowadmrcj kontoli' z,kt6rym

fr^Au rig ftarfmi-N*rlfo, Pani Malgorzata Cu6"'. po przedstawionego protokolu nie

zostaly wniesione zadne uwagi.

Dokumentacia
E;"t"[ p"dd^": faktr-rry, rachunki umowy cywilno-prawne oraz inne dokumenty ksiqgowe

przedstawiaj4ce finansowe tt 
""g 

*dt-"it i,.daf w aspekcie uydatkowania otrzymanych

iiodk6w z Budzetu Gminy na dzialalnoSc'

Kontola byla p'rowadzona w oparciu o:-- 
al Wy:Xii.oia ushe p1u*l"itO"' Mejskiego Osrodka Kultury w Brzeslu
' 

w snrkturach kt6rego firnkcjonuje BiM

Redaktor Nrczeloa Pad- M. cuter przeastawila -dokumentacjg 
wruz z 

.

;;;;;z ruialalnoscintru-u, ;tepnie udzielila odpowiedzi na pyhnia czlonk6w

zespolu kontrolnego.
-ii-i"pL Jrti.""tow dostarczonych przez pracownik6w kontrolowanej jednostki

przistawione ,ortaty kopre faktur- o; um6w cywilnoarawnych (po 
- 
wczeSniejsrym

usrmigciu danych personalnych)' nastepnie fudzn szc'zsg$owo om6wiono zasady

6;;*r"to,2, *var*o."uiiu's.oafO*. po*yxr" sprawozdania om6wila i odpowiadala

,apytariu.aaoy"n 916** k"iggo*u Pani Marta Hamowska

Dokumentacja
Zestawienie dochod6w i wydatk6w Brzeskiego Uagazynu Informacyjnego od stycaia 2014

do marca 2015r' (zal4cznik m 1 do protokolu)

l. Naklad
2. Spr;daz
3. BezPlalneegzemPlarze
4. Zwroty
5. KosztY wYdania - kalkulacja

Druk gazetY

Opracowana stala ram6wka'w cyklu miesigcznym'

Dzialy:
Informacje
Ogloszenia
Wiene wydarzenia ( kultur4 sPort)

Reklamy



Zesp6l redakcyjny:
BIM redaguje zasp6l: Milgorz:fa Cuber - redaktor trcznb4 Beata K4dziolka - sekretarz

redakcji, Marta Hamowska - ksiggow4 Jerzy Wyczesany, Konrad W6jcik, Jagoda Basista
oraz osoby wsp6lpracuj4ce w poszczeg6lnych numerach wg stopki redakcyjnej.

W wyniku powyirzych czynno5ci Zesp6l Kontrolny dokonel nestqpujlcych ustelei:
W kontolowanym skesis magazJn Brzeski Magazyn Informacyjny byl wydany 14 mzy.
Przecigtrie naklad wynosil 500 s2t" (w tym czerwiec 2014 r. - 550 egzempluzy). W sumie

7050 szt
Wg informacji Redaktor Naczelnej - 2 wydania BiM dnrkowane s4 w cdo&:i ta ppierze
kredowym w petnlm kolorze.
Sprzedaz wyniosla 5242 szL - dystrybucja na terenie Gminy Brzesko (27 punk6w - wg
zalqcznika m 2).
Wydano bezplatnie 962 szf- - vy tym egzemplaue obowiqz-kowe przr;lazywane 4cdnie
z obowiqzujaclmi przepisami (14 bibliotek - wg zaJrqcmtka m 3), a takin egzemplarza

prze.kazywane do szkol na terenie piny (27 punkt6w - wg zalqcz]0j&tanr 4).
Pozostalo 846 sil.. - zwoty z dystrybucji - numery przechowywane w archiwum- W miarE

mozliwoSci planowane s4 dzidania promocyjne na sprzedaZ cz$ici numerow w takcie imprez
organizowanych przez MOK Brzesko-

Dotecie
Dotacja z urzgdu gminy zarowno w roku 2014 iak i na mk 2015 wynosila
27 000 A. Wg o6wiadczenia redaktor naczelnej P. Malgorzaty Cuber (zd4cmik nr 5).

2014 rokI-)trr 2014
Wynagodzenia w tym:
Umowv o orace: 22 816,53

Umowy o dzielo: 10 095,00

Umowy zlecenie: 8 400,00

Ustusi obce:
DrukBM 22135,00
Prowizie 1367,52
Delegacje: 195,48

Skladki na ubezpiepzene spoleczne 125,12

Oplaty, podatek VAT od BIM przekraa.e
bezplatnie

73,44

Materiaty: 1 468,56

RAZEM 66676,65 A

I-ilU1015 rok
Wynagodzenia w tym:
- umowy o prac9 6 499,67

- umowy o dzielo 2686,00
- umowy zlecenie: 2 850,00

Usluei obc€:
druk BIM 5 580,96

Prowizie 269,13

Delegacie: 115,34



Skladki na ubezpieczenie spoleczne 557,19
Oplaty na ubezp. Spoleczne 21,86
Materiaty 567,t4
RAZEM 19147,29

tla - I-)ilI rok 2014
umowa o praca 3 godz. (styczef - gnizien
2014 r.)

11,858.24

dodatek sp€cjalny (styczeh - grudzlid 2014
r.)

8,640.00

skladki ZUS, Fundusz hacy (styczen -
mtdzien 2014 r.)

2,318.29

Razem: 22.816.00 ( zzrok20l4\

Ila - I-m rok 2015
umowa o praca 4 godz. (styczcn - mllrze
2015 r.)

3 630,00

dodatek specialry ktyczefi - marzec 2015 r.) 2 160,00

skladki ArS, Frmdusz Pracy (styczei -
marzec 2015 r.)

709,67

Razem: 6 499,67 A

Precownicy - I-)ilI 2014 r.
- etat - umowa o prac.t (3 godziny dziennie) -22 816,53 d
- umowy o &ielo - 30 um6w na kwotg 10 095,00 zI
- r.rmowa zlecenie - l2 um6w na kwot4 8 400,00 zI

Precownicy - I-III 2015 r.
- etat - umowa o prac4 (4 godziny dzennie) - 6 499,67 d
- umowy o dzielo - 6 um6w na kwoQ 2 686,N z)
- umowa zlecenie - 3 umowy na kwote 2850,00 zl

Osiqgnigte pr4ychody
I-)trI 2014 r.

Brzaski Magazyn Informacyjny BIM to najstarszy miesigcznik ziemi brzeskiej, stanowi4cy
swoist4 konikg wszystkich najwainiejszych wydarzen gospodarczych, kulturalnycb,
sportowych, kt6re miaty miejsce w sminie Brzesko. Uchwal4 Rady Miejskiej w Brzesku
z 20ll roku Brzeski Magazyn Informacyjny zostal przeniesiony do Miejskiego O6rodka
Kultury, kt6ry stal sig tym samym jego wydawcl Funkcjg redaktora naczelnego p€ini PaDi

Dyrektor Malgorzata Cuber.

Przych6d ze sprzed;airy bmn014 13.551,72

Przych6d z reklam t-){J[lz0t4 16.578,66

RAZEM: 30.130,38

I-III 2015 r.
Przlch6d ze swzeAtiry r-tfrDDt5 3.576,84

Przych6d z reklam t-Uy20t5 4.403,09
RAZEM: 7.979,93



Wyniki czynnolci kontrolnych:
Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu material6w i dokumentacji finansowej Zespol nie
stvrierdza uchybief i bl9d6w w ich prowadze,niu Z przs&o?ntych dokumentow
i z pozTskanych informacji przedstawiaj4cych finansow4 strong realizacji zadania w aspekcie
wykorzystania Srodk6w z Budietu Gminy - n*lllte opisanych, zgodnych ze stanem
faktycznym dla zapewnienia wla3ciwej oceny kooholowanego dmiotu - BM-u - Zrusfi
Kontrclny stwierdza:
- prawidlowoS6 wykorzystania $rodk6w - oc€na pozytywm @ w:zglgdem:
. fu,aosowyn
. gospodarczTm
. eGktywnosci
W aktualnych wynikach fimkcjonowania kontolowanego podmiotu por6wauj ry z zalornfiem
stan rzeczywisty ze stanem poz4danym. nie stwierdza sig nieprawidlowodri.

Wnioski pokontrolne Z€spolu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rrdy Miejskicj
wBrzesku
W toku prac kontrolnych Brzeskiego Magazynu lnformacyjnego Zesp6l Kontolny Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku w;rpracowal nastqpujec€ wnioski pokontrolne:
- zwigkszenie liczby punkt6w sptzr/ra?y BiM na terenie Gminy Brzesko, zr szczng6lqm
uwzglSnieniem miejscowo&;i i osiedli w kt6rych brak punkt6w sp,rzedazy,
- digitalizacja archiwalnych numerow BiM we wsp6lpracy z Mdopolsk4 Bibliotek4 Qrfrowa
@akujace numery) - celem popratvy dostgpno&:i do archiwalnych numer6w przez
czytelnik6w
- przekazanie sarnochodu osobowodostawczego w shuktury MOK - w zwiSzku z brakiem
slu2bowego samochodu kt6ry MOK moie wykorzystaE m.ia do dystrybucji czasopism,
wskazane jesl przekazanie do badanej jednostki w roku 2015 samochodu osobowo.
dostawczego. Samoch6d bgdzie m6gl byi wykorzystany tald;e 4cdlnie z inryrmi potrzebami
MOK.

Opinia Za.spoh Kontrolnego Kornisji Rew@jnej Rady Miejskiej w Brzesku
W rozmowie pznz czlonkbw zespolu konholnego z Redaktor Naczeln4 oraz
pracownikami merylorycznymi i artminisUacyjnymi motne dostrzec duZe zat\gaZow"nie
w realizowane przez nich obowiezki
Zesp6l Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Mejskiej w Brzesku po przeprowadzonej
kontroli Brzeskiego Magazynu Informacyjnego pozytywnie ocenia realizacjg i prawidlowo#
$,ykorzystania Srodk6w z bud2:etu Gminy Brzesko na firnkcjonowanie czasopisma
w badanym. okresie.

Zsp6l kontrolny wnosi o przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdaaia z realizrcji
vmiosk6w pokontrolnych w terminie do 30 wrzeSnia 2015 r.

Podpisy Zespolu Kontrolnego:

Krzysztof Bogusz - Przewodnicz4c V W., +A

Barbara Borowi o* - "*oo"oSrfflt, [ '-
Leszekl{imek-czlonek $4rW]

Podpis kierownika kontrolowanei
jeiluostki

/
Malgorzata Cuber - Eedaktor NaczelnaBiM 4A

Grzcgorz Kolbusz - czlonek {r,*n Gay{S


