
Protokół Nr 1/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 
5 stycznia 2016 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  w Brzesku 

przy ul. Głowackiego 51. 
 

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie: 
 

1. Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicząca Komisji;  

2. Radny Marcin Ciurej – członek Komisji. 
3. Radna Maria Kądziołka – członek Komisji; 
4. Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji; 

5. Radna Maria Kucia – Członek Komisji; 
6. Radny Leszek Klimek - Członek Komisji. 
7. Radny Grzegorz Kolbusz- Członek Komisji. 
 

Nieobecny – Radny Krzysztof Bogusz. 
 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

• Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 

• Kierownik Henryk Piela; 

 
 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Barbara 

Borowiecka. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Powitała członków komisji i zaproszonych gości  Sekretarza Gminy Pana Stanisława Sułka i  

Kierownika Henryka Pielę. 

Przewodnicząca Komisji  przedstawiła proponowany porządek obrad – zawarty w zaproszeniu 

- stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, który nie uległ zmianie jak niżej i został przyjęty 

jednogłośnie:  

Proponowany porządek posiedzenia: 

• Przyjęcie protokołu z dnia 14 grudnia 2015 r. 

• Rozpatrzenie pisma Pani M.T. z dnia 8 grudnia 2015 r. dot. uciążliwości dla 

mieszkańców ze strony reklamy świetlnej, zapoznanie się  z opinią prawną oraz 

odpowiedzią PINB w Brzesku. 

• Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków  i projektów uchwał 

skierowanych do komisji. 

 



Ad. 1 Przyjęcie protokołu z dnia 14 grudnia 2015 r. 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka poddała protokół z dnia 14 grudnia 2015r. 

głosowano 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. Protokół został przyjęty. 

Ad. 2 Rozpatrzenie pisma Pani M.T. z dnia 8 grudnia 2015 r. dot. uciążliwości dla 

mieszkańców ze strony reklamy świetlnej, zapoznanie się  z opinią prawną oraz 

odpowiedzią PINB w Brzesku. 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała, że dnia 14 grudnia 2015r. na 

posiedzeniu komisji Rewizyjnej, odczytane zostało pismo Pani M.T w sprawie dotyczącej  

gabarytów i intensywności reklamy świetlnej na budynku przy ul. Sienkiewicza w Brzesku 

która jest  uciążliwa dla wszystkich mieszkańców tej i sąsiednich ulic. Reklama typu LED 

imituje bardzo intensywne, różnokolorowe światło nadal.  Osobiście sprawdzała ten fakt i 

stwierdziła, że  mieszkańcom  to przeszkadza , światło jest uciążliwe,  pulsujące, intensywne, 

kolorowe, bardzo jaskrawe gdzie w porze jesienno-zimowej, kiedy wcześnie zapada zmrok od 

godzin wczesnopopołudniowych z bardzo daleka jest widoczne .Mieszkańcy złożyli protest do 

pana Burmistrza Brzeska 16 marca,18 marca 2015r., zwrócili się również do Powiatowego 

Inspektora Budowlanego o wszczęcie postępowania w przedmiocie zbadania zgodności z 

prawem tej reklamy. W odpowiedzi z 10 kwietnia  czytamy o braku pozwolenia na 

zamontowaną już reklamę typu LED. Skarga została uznana za zasadną. Pani M. T we 

wszystkich  pismach zgłaszała uciążliwości na intensywność reklamy, która  zakłóca spokój 

życia domowego i nocny wypoczynek, a także stwierdza , że stanowi zagrożenie , 

niebezpieczeństwo dla uczestników w ruchu drogowym. Pani  powołuje się  na artykuł 45 ustęp 

1 punkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdzie  zabrania się umieszczania w pobliżu drogi 

urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie lub 

wprowadzających w błąd uczestników ruchu.  

Przewodnicząca komisji odczytała opinię prawną, Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego w 

Brzesku w związku z pismem pani M.T.  na temat możliwości i zakresu analizy otrzymanego 

pisma przez Komisję Rewizyjną,  a także zwróciła się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Brzesku z prośbą o szczegółowe informacje które także zostały przedstawione.  

Kierownik GKOŚ UM w Brzesku Henryk Piela, wyjaśnił sprawę umieszczonej reklamy na 

budynku przy ul. Sienkiewicza w Brzesku w związku z pismem Pani M.T. Omówił jak 

wyglądało rozpatrzenie sprawy ze strony urzędu. Badania i ekspertyzy jasno stwierdzają, że nie 

ma podstaw do usunięcia reklamy. Reklama nie narusza podstaw, została wykonana zgodnie  

z przepisami prawa.  Dodał, że do 25 marca 2015r. obowiązuje decyzja na reklamę. 



Jednocześnie podkreślił, że jest chętny do negocjacji zarówno z inwestorem jak i z osobami dla 

których reklama jest uciążliwością. 

Po dyskusji i analizie podjęto następującą opinię : 

Komisja zapoznała się z pismem Powiatowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego w Brzesku 

z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uciążliwości i protestu dot. gabarytów i intensywności 

reklamy świetlnej na budynku przy ul. Sienkiewicza oraz z opinią radcy prawnego w tym 

temacie , następnie wysłuchała wyjaśnień Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej 

Henryka Pieli i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wnikliwe rozpatrzenie protestu 

mieszkańców podczas ponownego wydania decyzji. Głosowano jednogłośnie.  

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.13.00-13.50 

 
 

 Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej 
  w Brzesku 
 
    Barbara Borowiecka 

 
Opracowała 
J. Szczepka 
 
 


