
Protok6l Nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia

14 maja 2015 r. odbytego w sali obrad Urzgdu Miejskiego w Brzesku
prz)' ul. Glowackiego 51.

Komisja Rewizyjna obradowala w skladzie:

I . Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicz4ca Komisj i:
2. Radny Krzysztof Bogusz - czlonek Komisji:
3. Radny Marcin Ciurej - Wiceprzewodniczqcy Komisji.
4. Radna Maria K4dziolka - czlonek Komisji;
5. Radny Kazimierz Sproski - Czlonek Komisjil
6. Radna Maria Kucia - Czlonek Komisji;
7. Radny Leszek Klimek - Czlonek Komisji.
8. Radny Grzegorz Kolbusz- Czlonek Komisji.

Ponadto w posiedzeniu udzial wzigli:

1. Sekretarz Gminy Stanislaw Sulek;
2. Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski:
3. Kierownik BF Rafal Najdala;

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyla Przewodnicz4ca Komisji Pani Barbara

Borowiecka.

Na podstawie listy obecnoSci stwierdzila prawomocnoS6 obrad komisji.

Lista obecno5ci stanowi zal4cznik nr I do protokolu.

Przewodnicz4ca Komisji przedstawila proponowany porz4dek obrad - zawarty w zaproszeniu

- stanowi4cy zalqcznik nr 2 do protokolu, kt6ry nie ulegl zmianie jak nizej:

Proponowanv rrorzadek oosiedzenia:

1. Informacja na temat mo2liwoSci pozyskiwania i wykorzystania Srodk6w unijnych w zakresie

ochrony Srodowiska - mo2liwoSci wykorzystania Srodkow unijnych na budowE nowej

oczyszczalni dciekow na terenie Gminy Brzesko.

2. Przygotowanie wypoczynku dzieci i mlodzieZy w okesie wakacji.

3. Sprawy bie24ce i wolne wnioski.

Ad. I Informacja na temat moiliwo5ci pozyskiwania i wykorzystania Srodk6w unijnych

w zakresie ochrony Srodowiska - moiliwo3ci wykorzystania Srodk6w unijnych na budowg

nowej oczyszczalni Sciek6w na terenie Gminy Brzesko.



Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, odczytala treSi artykulu z prasy kt6ra

dotyczyla nowei puli Srodk6w z fundusz6w europejskich.

Nastgpnie Kierownik Biura Funduszy Europejskich UM w Brzesku Rafal Najdala,

przedstawil informacjg dot. nowej puli i od priorytetowych Srodk6w unijnych.

Radny Krzysztof Bogusz, zapytal w sprawie Srodk6w unijnych z tzw. ,,Prosument" oraz

o terminach skladania projekt6w, od kiedy juz bgdzie moZna skladai.

Odpowiedzial udzielil Kierownik BFU Rafal Najdala, i2 nabory ruszq dopiero od przyszlego

roku. W sprawie Prosument poinformowal,2e nadzorowany jest przez WFOS w Krakowie,

kwalifikuje tylko Sp6ldzielnie i Wsp6lnoty Mieszkaniowe jako beneficjent6w. Dodal. ze

obecnie trwaj4 prace nad nowq strategig Gminy na nastgpne lata. Przygotuj4 konsultacje

i spotkania dot. zakesu tej strategii, gdzie zostan4 zaproszeni r6wnie2 radni.

Komisja pozytyrvnie zaopiniowala informacjg na temat pozyskiwania

i wykorzystania Srodk6w unijnych w zakresie ochrony Srodowiska.

Glosowano jednogloSnie.

Ad. 2 Przygotowanie wypoczynku dzieci i mlodzie2y w okresie wakacji.

Dyrektor MOPS Boguslawa Czy?ycka-Parylo, przedstawita k6tk4 informacje w zakesie

dofinasowania wakacj i z MOPS.

Radna Maria Kucia zapytala ilu dzieci z Przedszkola Nr 7 mialo pomoc w dofinansowaniu.

Dyrektor odpou'iedziala, 2e dwie zgloszone przez Pani4 Dyrektor, jedna rodzina skorzystala a

druga zrezygnorvala.

Przewodnicz4ca komisji odc4tala pisemnq informacje dot. planowania organizacji wakacji

przygotowana przez Powiatow4 i Miejsk4 Bibliotekg w Brzesku oraz informacje Miejskiego

OSrodka Kultury.

Nastgpnie poinformowala, 2e chciala do porzqdku obrad dolozyi jeszcze jeden punkt, tj.

przyjgcie protokolu z dnia 9 marca.

Radna Maria Kucia, dodala ze nie bylo tego w programie i nale2y przeglosowa6, czy

przyjmujemy.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, dodala, stwierdzila, 2e dlatego proponuje, aby

dodai kolejny punkt do porzqdku obrad, jako czwarty punkt przyjEcie protokolu komisji

rewizyjnej z dnia 9 marca 2015r.



Radny Leszek Klimek, dodal, 2e na samym poczqtku obrad zostal przyjgtyju2 porzqdek obrad.

Dodal,2e mogla Przewodnicz4ca to zrobii na samym poczqtku.

Radna Maria Kucia, dodala 2e poza tym powinni radni otrzyma6 protokol na trzy dni przed

posiedzeniem. Otrzymali protokol wczoraj o 14:03 dlatego nie powinien zostai dzi5

przyjmowany.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka odpowiedziala, 2e nie ma Zadnego problemu.

Wobec czego nie bgd4 dziS przyjmowai protokolu.

Ad.3 Sprawy bie2qce i wolne wnioski.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka,

odczytala pismo Pana J.G w sprawie sohysa wsi Jasieri, odnoSnie zebrania wiejskiego w dniu

28 marca 2015r. Nastgpnie odczltala opinie prawn4 w sprawie zapltania Pana J.G.

Radna Maria Kucia, zapytala dlaczego wcze6niej nie wiedzieli o tym piSmie jak pismo

wptynglo wcze6niej, a nie dawno byla komisja. W sprawach bie24cych przewodniczqca mogla

zapozna(, czlonk6w z tym pismem.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Bomwiecka, wyja6nila, 2e Pan J.G nie zwracal sig do

komisji Rewizyjnej tylko do Przewodnicz4cego Rady. Nastgpnie Przewodniczqcy Rady zwr6cil

sig do radcy prawnego o opinig prawnq. Wyjadnila, ze jest to pismo do wiadomoici komisji.

Radna Maria Kqdziolka, 8 kwietnia wplynglo pismo, dzi6 jest 14 maja. Musi zosta6

zachowany miesigczny termin udzielenia odpowiedzi panu J.G. czy Pan J.G dostal odpowied2,

2e nie uzyska odpowiedzi w terminie?

Radny Grzegorz Kolbusz, wyjaSnil, 2e Przewodniczqcy m6gl odpowiedzied skoro pismo

zostalo do niego zlo2onego.

Przewodnicz4ca komisji stwierdzil4 2e Pan Przewodnicz4cy na pewno czuwa nad tym.

Radna Maria Kqdziolka, apytal\ 2e jeSli tak to prosi o pokazanie pisma, gdzie powiadamia

Pan Przewodnic z4cy Pana J.G 2e zostanie to rozpatrzone w pozniejszym terminie. Nastgpnie

zapttala Pracorvnika Biura Rady czy takie pismo zostalo wystosowane. Odpowiedziane

zostalo, 2e nie zostalo wyslane nic do Pania J.G.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, zapytala czy jakies pytania sq jeszcze w tej

sprawie. Uwag brak. Zatem zapytala Radnego Leszka Klimka, czy to zebranie ktore zostalo

zwolane bylo z nowq rad E czy ze starq.

Radny Leszek Klimelq odpowiedzial,2e z nowE.

Sekretarz Gminy Stanislaw Sulelq wyja6nil, ze Rada Miejska wyjaSnila niewa2noSi wybor6w

na sohysa a nie odniosla sig w og6le do wyboru rady soleckiej.



Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, poinformowala" 2e chciala zlo2y6 wniosek do

Przewodnicz4cego Rady jako Przewodnicz4ca komisji. przedstawila nastgpuj4co:

W doniesieniu do wprowadzanych zmian i korekt w protokolach przez radnych, czlonk6w

komisji proponujg uprzednio przed zmianq zloilenie pisemnego uzasadnienia poprawek wraz

z podpisem wnosz4cego i po odsluchaniu nagrania Przewodnicz4cy Rady lub Przewodnicz4ca

komisji rozstrzvga o ich uwzglgdnieniu.

Radny Kazimierz Sproski, zapltal dlaczego ma decydowa6 Przewodniczqca a nie komisja?

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, wobec tego kazala dopisa6 ze komisja tez.

Odpowiedziala na zapltanie: Z tego wzglgdu, ze ja aby przyj46 protokol z 9 muca musialam

sprawdzai cztery razy. Na ostatnim posiedzeniu Pani Mari bardzo zaleZalo jej aby ten protok6l

byt przyjgty, choi dostalam go przed samq komisj4. Dzisiaj mamy gotowy i spraw&ony. Pani

Maria dziS go dziS nie chce przyj4i, wigc przyjmiemy go na nastgpnej komisji.

Radna Maria K4dziolka, tamten protok6l dostaliSmy lqcmie z materialami na komisje.

Dlatego dostaliSmy go w terminie jak stanowiq przepisy. W6wczas zawnioskowalam aby5my

je6li Pani Przewodnicz4ca ma jakieB wnioski 2eby6my przeglosowali te wnioski na co pani

Przewodnicz4ca sig nie zgodzila. Obecny protok6l dostaliSmy wczoraj o godzinie l3:00 tylko

dlatego 2e chce sig z nim zapoznai. Insynuuje mi Pani jakieS podejrzenia. Ja chce go po prostu

przeczyla6,. Miala pani od 9go szanse przygotowania protokolu nam i przeslania emailem. Nie

wiem dlaczego Pani sig do mnie ustosunkowuje, 2e ja czegoi; nie chcialam. To co Pani

powie&iala jest nieprawdq itak szczerze powiem,2e o l3:00 dostaliSmy ten protok6l. Pani nad

nim siedziala Pani go zmieniala. My nie wnosiliSmy 2adnych poprawek. Dlaczego nam pani

nie daje szansy, 2ebySmy sobie sprawdzili. Ja mogg ten protok6l przyjqi ju7 teraz, sk4d Pani

wie,2e ja dziS nie chce go przyj4i?! Nie glosowaliSmy tego a Pani m6wi, 2e ja nie chcialam.

Mogla pani wzia6 i powiedzie6 &iS przyjmujemy omawiamy poprawki i nie bylo by problemu.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, 2adnych zmian w tych czterech protokolach

nie zrobilam. Dzisiejszy protok6l do przyjgcia dzi6 byl calkowicie uzupelniony z nagrania

z posiedzenia komisji.

Radna Maria Kqdziolka, zaczyna to byi niesmaczne. Przychodzg na komisje, staram sig juz

nie odzlva6 bo nie wiem czy dralnig Pani4, co ma Pani w stosunku do mnie. Czemu znowu

Pani utkngla na mnie, 2eja nie chce przyj46 protokolu a nawet Pani nie dala pod glosowanie.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, chcialam pzyjqi protokol pytalam czy mogg

to zrobii na koniec posiedzenia z tego powodu, 2e nie bylo pana Bogusza, Pana Ciueja.

Radna Maria Kqdziolka, dlaczego sig Pani do mnie zwraca w czyim6 do czego ja sig nawet

nie odezwalam nawet Pani Przewodniczqca. Bardzo Paniq szanuje, bardzo Paniq proszg aby i



mnie Pani szanowala. Przeglosujmy ten wniosek. Nie odzywalam sig w kwestii protokolu

a Pani znowu do mnie utkngla.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, Pani nie musi mnie prosi6. Pierwszy protok6l

nie przyjglam bo to Przewodnicz4ca podpisuje i za niego odpowiada. Nie przyjglam dlatego,

poniewa2 poprosilam o uzupelnienie, drugi protok6l te2 poprosilam o uzupelnienie. Nie bylo

2dnych zmian z mojej strony, tylko proSba o uzupelnienie. Jest odzwierciedleniem calego

p[posiedzenia komisji. chcialam dzisiaj poddai pod glosowanie. M6wi, pani 2e p62no zostal

wyslany. Nie wiem o co pani chodzi, to nieja wyslalam protok6l i nieja sporz4dzam protokoly.

Przyjmiemy to na nastgpnym posiedzeniu.

Radna Maria Kldziolka, powiedziala Pani, 2e od 9 go sprawdzala Pani protokol. Dlaczego

raz Pani nie siadla i sprawdzila i wtedy nam przeslai protokoly. Nie rozumiem. dalej tak byi

nie mo2e, 2eby nakazdq komisji Pani utykala na mnie. Nie wiem z czego to wynika. Skoriczmy

t4 dyskusje. S4 Swiadkowie dzisiejszej dyskusji,. Nie odzpvalam sig nic a caly czas Pani do

mnie i do rrir.&ft9$gla o ponowne odczytanie wniosku.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, odczytala wniosek do Przewodnicz4cego

Rady. W doniesieniu do wprowadzanych zmian i korekt w protokolach przez radnych,

czlonk6w komisji, proponujg uprzednio przed zmianq zloaenie pisemnego uzasadnienia

poprawek wraz z podpisem wnosz4cego i po odsluchaniu nagrania komisja Przewodniczqcy

Rady rozstrzyga o ich uwzglgdnieniu.

Sekretarz Gminy Stanislaw Sulelq wyja6nil,2e protok6l z sesji czy komisji tworzy pracownik

Biura Rady Miejskiej. Pracownik pod sporz4dzonym protokolem sig podpisuje, wiqc

rozstrzyganie czg5ci protokolu przez Pani4 Przewodniczqcq czy Przewodnicz4cego jest zlym

pomyslem. la ju| zPrzewodniczqcym rozmawialem, 2e po spon4dzonym protokole byl w pdf

rozsylany do czlonk6w komisji i uwagi do protokolu byly wnoszone nie w tym protokole lecz

w odrgbnym tek5cie. Je2eli b9d4 to poprawki nie merytoryczne lecz tylko blgdy stylistyczne to

pracownik na miejscu poprawi. Gdy uplyn4 poprawki sprzeczne ze sobq w6wc"as takie

poprawki przeglosowywai w momencie przyjmowania protokolu. Pracownik podpisuje sig pod

tym co sporzqdzil a w momencie szerszych poprawek pracownik nie moze sig podpisad,

poniewa2 sklamie, 2e sporz4dzil ten protokol. Zaproponowal, 2e jest mo2liwo3i wrzucenia

nagrania audio, aby nie rozgrzeszai tych protokol6w z prostej przyczyny- oburzacie sig

pafstwo, 2e protokol6w nie ma na stomie. Sporz4dzenie protokolu slowo w slowo stenogramu

zajmuje czasu sporo, komisje trwajq po 4-6 godzin, sesje 6-8 godzin.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, w tym protokole mialam problem poniewaz

byly wypowiedzi pojedynczych os6b, czlonk6w komisji. Je2eli protok6l nie jest w calo6ci nie



daje obrazu. Pierwszy protokol pomijal wypowiedzi kilku radnych. Sqd nie przyjglam tego

protokolu, sprawdzajqc z nagraniem,2e wypowiedzi nie daj4 nam jasno5ci sprawy i powinny

byi wszystkie wypowiedzi powinni by6 umieszczone. Ja sobie wyobra2lam, 2e protok6l

z komisji, 2e dzialamy jako grupa 2e my ustalamy rzzem pewne wnioski. JeZeli w protokole

byly odrgbne zdania to chcialam 2eby wszystkie wypowiedzi Pani Mario...

Radna Maria K4dziolka Nie do mnie zn6w Pani do mnie si9 zwraca, nie ja sporzqdzalam

protokol. Je2eli coS zostalo sporzqdzone, coi zostalo ominigte to proszg nie do mnie z*racat,

sig, niech do mnie nie kieruje pani wniosk6w bardzo proszQ.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka &isiaj w tym protokole zawarte s4 wszystkie

wypowiedzi zgodnie z nagraniem. Z mojej strony nie zostalo nic zmienione.

Radny Kazimierz Sproski, dodal, ze protok6l w sumie powinien byi na jednej kartce,

najwainiejsze rzeczy.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, pozwolilam zobaczyt, sobie protokoly

z poprzednich lat.

Radny Grzegorz Kolbusz, poprosil, aby sformulowai wniosek aby nagranie bylo

zal1cznikiem do protokofu .

Poddano wniosek i poddano go pod glosowanie:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o umieszczenie rngrah z komisji audio oraz audio

video na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Brzesku jako zalqcznik do protokolu.

Glosowano: 7 za, I przeciw,0 wstrzymujqcych sig.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, poinformowala, 2e chce wzi46 pod

glosowanie poprzedni wniosek. Dodala, 2e chce aby protok6l byl odzwierciedleniem pracy

komisji.

Radny Kazimierz Sproski, poinformowal, 2e otrzymal powiadomienie o powolanym zespole

kontrolnym do skontrolowania BIM-u. Chcialbym sig przygotowad do tej kontroli, zapytal czy

to wynika z planu pracy? Poniewaz w planach pracy komisji nie byl uwzglgdniony do

kontrolowani4 nie byl wymieniony. Po drugie co jest powodem tego kontrolowania BIM-u. co

bgdzie przedmiotem tej kontroli.

Radna Maria Kucia, nale2alo dziS na komisji jako caloSi poinformowai nas o tej kontroli.

My juz koriczymy komisje, nic Pani nas nie informuje dobrze ZePan Sproski zapyal teraz.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, mam to w planie. Poinformowalam Pana,

dostal Pan informacje, zgodzil sig Pan uczestniczenia w Zespole Kontrolnym, Pan Klimek tez.

Radny Kazimierz Sproski,to nie o to chodzi w tej chwili. My jeste6my od tego, zeby brad



udzial w takich zespolach poniewa2 po to jesteSmy powolani, my sig od tego nie uchylamy.

Kontrola jako kontrola czegokolwiek i gdziekolwiek wynika z czegoS albo z planu. Kontrole

podejmuje sig na wskutek czego6, ktoS np. zlozyl jak45 skargg, dostaliSmy wiadomo6d ojakichS

nieprawidlowo5ciach w dzialaniu jednostki, czy finansowych itd. Wtedy przewodnicz4cy

przedklada komisji sprawg, *plynglo coS takiego i pochylmy sig nad t4 spraw4, rozwazmy

i podejmujemy dzialania. Czy nie wystarczylo by proszg Pani na komisje dziS paniq Redaktor

Naczelnq czyli Pani4 Malgorzatg Cuber zaprosid i rozpatrzy(,. A jeSli nie dalibydmy rozpatrzyt

to w6wczas postanawiamy zespol kontrolny do skontrolowania szczegolowego tego czy tego.

Przyjdg na kontrole i co ja mam kontrolowad? Jako czlonek komisji rewizyjnej jedynie plan

finansowy i tyle nic wigcej bo do tegojestem upowainiony. Ktojest powolany niejest napisane,

wiem,2e jajestem. Dostalem zawiadomienie, 2e zesp6l kontrolny odbEdzie swoje posiedzenie

25go.

Radna Maria Kucia, zapytala kto jest w zespole.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, zespol kontrolny zostal powolany ale

wczedniej. Pani Marta zwr6cila sig do Pana telefonicznie.

Radny Kazimierz Sproski, to nie jest wa2ne, ludzi nie wiedz4 kto jest w zespole. Nie wiedz4

po co na co i co bgdziemy tam robii. Teraz wiem, 2e jest Pan Klimek.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, Panie Sproski chce Panu powiedziei, 2e

komisja rewizyjna w planie pracy ma kontrole.

Radna Maria Kucia, akurat w maju nie ma, tylko w marcu i sierpniu.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, pros4 zobaczy( co koircu pisze,2e mo2e ulec

zmianie. W maju bgdzie przeprowadzona kontrola.

Radna Maria Kucia, nie chodzi nam o to, 2e Pani Przewodnicz4ca nie ma racji. Czy nie mo2na

bylo powiedzied kogo powoluje sig i w jakiej sprawie.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, dzisiaj na komisji chcialam zglosi6, 2e bgdzie

przeprowadzonl zesp6l kontrolny o czym zawiadomienie dostali czlonkowie zespolu

kontrolnego. Do zespolu kontrolnego naleiq: Pan Bogusz Przewodniczqcy, Pan Sproski, Pan

Klimek, Pan Kolbusz i ja.

Radna Maria Kucia zesp6l kontrolny zgodnie ze statutem mo2e liczyt z dwoch do 4 os6b

czlonk6w komisji.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, Pani Dyrektor nie ma 2adnych przeszk6d,

2adnych pretensji. Pani Dyrektor zostala powiadomiona,

Radny Kazimierz Sproski, po co powolywa6 5 osobowy zesp6l kontrolny a nas jest w sumie

8 osob, chodZm1,cal4 komisjq. Czy Pani zdaje sobie sprawg, ze zesp6l kontrolnyjest to juz taka



kontrol4 2e spoleczeristwo r62nie to odbiera.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, o co Panu chodzi

Radny Kazimierz Sproski, prosiliSmy Pani4 na ostatniej komisji 2e jeZeli Pani planuje np.

powolanie zespolu kontrolnego to powinna Pani przedstawii na komisji rewizyjnej sprawg,

a p62niej rozpatruj4c tq sprawg podejmujemy decyzje o powolaniu albo nie powolaniu zespolu

kontrolnego.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, jakie mamy kontrole, nie wiem czy jest Pan

rozeznany w temacie? Mam prawo wyznaczyt zesp6l kontrolny.

Radny Kazimierz Sproski, pracujejuZ trzeci4 kadencje i bylem zawsze w komisji rewizyjnej

i jeszcze nigdy nie bylo tak, 2e najpierw zostal powolany zespol kontrolny. A komisja nie

wiedziala ani o sprawie ani w jakim celu jest powotywana.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, dlatego bardzo sig dziwie. 2e tak

doSwiadczony radny, przewodnicz4cy komisji rewizyjnej nie wie o tym, Ze komisja rewizyjna

wykonuje plan swojej pracy. Wcale nie musi byi powodu, Zeby5my przeprowadzili kontrole.

wyznaczony jest zespol. Pan do tego zespolu sig zglosil, dzisiaj mam przygotowane materialy.

Odpowiadaj4c- to 2e mamy to w palnie pracy Pan stwarza jakie6 problemy nie wiem dlaczego.

Je2eli nie chce Pan uczestniczy6 w tej pracy proszg zglosii, ja wt edy wyznaczg kogoS innego.

Radny Kazimierz Sproski, m6wig Panu,2e ja chcg tylko chce wiedziei co tematykq bgdzie

zespolu kontrolnego.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, jak pan chce to proszg wysluchai. Zesp6l

zostal powolany do przeprowadzenia kontroli w MOK-u jako planowa praca zespolu

kontrolnego. Nastgpnie odczytala Przewodnicz4ca pismo jakie skierowala do Dyrektor MoK
Malgorzaty cuber w sprawie kontroli. Dodala ze ten material mial zostai przeslany

z poinformowaniem, 2e nale2ycie do zespotu kontrolnego. czy dostal Pan takie pismo? To o co

Panu chodzi. Przeczyam i bgdziejasno66. Czego Pan nie rozumie? Czy dostal pan to pismo?

Radny Kazimierz Sproski, teraz mnie Pani poinformowala. Tego pisma nie dostalem, ja nie

jestem Dyrektorem BIM.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka bardzo prosilam pani4, kt6ra wysylala

zawiadomienie. Zeby dolqczyt, to pismo, wl4cznie z informacj4. Mydlalam, 2e dzi(;

u.ryznaczymy sobie zakres kontroli.

Radny Kazimierz Sproski, powinno to byd w jakims punkcie proszg paniE bo to jest wazna

sprawa.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka Proszg przesta6 mi m6wi6, 2e to jest bardzo

waZna sprawa boja doskonale sobie zdajg sprawg z tego. Mam wszystko przygotowane. Je2eli



Pan zmienia zdania decyduje siQ o tym, ze zostaje Pan w zespole kontrolnym to Pan powinien

wiedzied, ze my teZ do tego jestedmy przygotowani. Mo2e przeglosujmy parg minut przerwy.

Radna Maria Kqdziolka, wyjafuila" 2e nie wie po co teraz ma by6 przerwa, spieszy sig na

pogrzeb kombatantki, kt6ra zmarla. DowiedzieliSmy sig, 2e powolala Pani zespol kontroli do

zbadania MOK. wigc na co nam przerwa jest potrzebna?

Przewodniczqca komisji Barbara Bonrwiecka, czlonkowie dostanQ informacje na 7 dni przed

kontrol4. Kontrola bgdzie 25 maja. Nie wiem w czym ma problem.

Radny Kazimierz Sproski, mam problem, 2e pani nie moZe zrozumie6. Nie unikam hdnej

pracy wszystko chce, chce byd aktywnym czlonkiem komisji i wszystkich powolanych

zespol6w. Tylko Pani nie chce zrozumiei pewnych rzeczy.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka co ja Panie Sproski mam zrozumiee ze

w palnie pracl komisji jest kontrola i to nie musi byi hden donos 2adna sprawa. Mamy

kontrole. Pan jako przewodnicz4cy powinien o tym wiedzie6, 2e s4 kontrole. Co ja sig mam

Panu ttumaczyi z czego?

Radny Kazimierz Sproski, nie tlumaczy6 sig, tylko w dobrym tonie.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka ja wla5nie proszg o dobry ton.

Radny Leszek Klimek, przyjmujemy tq kontrolg bo to nalezy skoflczyi. To co mo2emy

bgdziemy kontrolowa6, tyle dyskusji.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, Panie Sproski zakoriczyliSmy juz temat.

Radny Kazimierz Sproski, nie zakoriczyliSmy zdnego tematu Proszg pani. Ja mam prawo sig

wypowiadad. Chcialem miei szersz4 wiadomosd na ten temat, zeby sig przygotowad do kontroli

i chcialem wiedziei co bgdziemy kontrowai,.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka bgdziemy kontrolowai to co zesp6l kontrolny

moie czyli finanse. Czy kto5 z Paistwa majeszcze py.tania? pytan brak.

Na tym posiedzenie komisji zostalo zakofczone.

Obrady trwaf od godz.I2.00-I4.25

Przewodnicz4ca Komisji
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