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Protokół Nr 11/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 

14 września 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:  

1. Skarbnik Gminy - Celina Łanocha  

2. Naczelnik EKiS - Józef Cierniak 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Barbara 

Borowiecka.  

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. Następnie przywitała 

członków komisji i zaproszonych gości.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodnicząca Komisji  przedstawiła proponowany porządek obrad – zawarty w zaproszeniu 

- stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Głosowano jednogłośnie.  

Porządek posiedzenia: 

1. Informacje na temat przygotowania Placówek Oświatowych Gminy Brzesko na rok 

szkolny 2016/2017 oraz informacje na temat zakończonych prac remontowych. (Inf. 

email)  

2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2016 r.( Inf. 

Email)  

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

skierowanych do komisji. 
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Ad. 1 Informacje na temat przygotowania Placówek Oświatowych Gminy Brzesko na rok 

szkolny 2016/2017 oraz informacje na temat zakończonych prac remontowych.  

(Inf. email). 

Przewodnicząca komisji poprosiła o przestawienie informacji przez Naczelnika Wydziału 

EKiS.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, omówił w/w informacje. 

Poinformował, że  część prac remontowych zostały rozpoczęte dopiero w miesiącu sierpniu  

a ich zakończenie może przypadać na wrzesień br., październik, jednak nie będzie to kolidować 

z rozpoczęciem zajęć w szkołach. Wszystkie placówki oświatowe są przygotowane do nowego 

roku szkolnego. Z bieżących trwających remontów została stara sala gimnastyczna na adaptacje 

dla potrzeb dwóch oddziałów zerowych w PSP Nr 3 w Brzesku. W PSP Nr 2  

w Jadownikach trwają końcowe prace remontowe i przystosowanie nowych oddziałów 

przedszkolnych. W sprawie Zespołu Szkół w Jadownikach- obecnie pełniącym Dyrektorem 

został Tomasz Wietecha. Nikt z nauczycieli nie zostanie zwolniony. Następnie poinformował, 

że troje dzieci z Poręby Spytkowskiej są dowożeni do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku do 

pierwszej klasy, ponieważ sami wybrali tą szkołę. W Porębie Spytkowskiej nie ma pierwszej 

klasy, gdyż tylko troje dzieci by uczęszczało, regulamin jest taki, aby powstała klasa musi być 

minimum 9 uczniów. W PSP w Sterkowcu jest sprawa następująca, w klasie szóstej jest tylko 

czworo dzieci. Do końca września obiecano Naczelnikowi, że klasa szósta będzie utrzymana 

(przedstawił członkom komisji kilka możliwości, które w konsekwencji mogą wystąpić w 

październiku z tej przyczyny).  

W/w temacie poruszono sprawy takie jak: zmiany zatrudniania nauczycieli (porozumienia  

z Dyrektorami) szukania rozwiązań po nowych reformach, które są planowane przez obecny 

rząd.  

Radna Maria Kądziołka zapytała jak wygląda sytuacja w przedszkolach.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, odpowiedział, że powstałe trzy 

oddziały, które uratowały sytuację z przyjęciem dzieci. Dwa oddziały powstały przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 3. Obecnie powstanie jeszcze jeden 

oddział dodatkowy w Jadownikach.  

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie aktualnego naboru w Szkole 

Muzycznej oraz remontów łazienek w PSP Nr 2 w Brzesku i Gimnazjum Nr 2 w Brzesku.  
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Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, odpowiedział, że Dyrektor 

zadecydowała, iż w bieżącym roku szkolnym przyjmie tylko w granicach 50 dzieci i młodzieży 

do szkoły.  

 

Komisja po wysłuchaniu szczegółowych informacji na temat przygotowania placówek 

oświatowych Gminy Brzesko na rok szkolny 2016/2017 a także zakończonych i bieżących prac 

remontowych pozytywnie zaopiniowała przedstawione informacje. Głosowano 

jednogłośnie. 

 

Ad.2 Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2016 r. 

(Inf. Email).  

Na posiedzenie przybyła Skarbnik Gminy Celina Łanocha, która dokonała omówienia 

najważniejszych informacji dot. wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2016r.  

Pytania:  

Przewodnicząca komisji zapytała jakie są rokowania na przyszłość, czy będzie trzeba zaciągnąć 

dodatkowy kredyt.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha odpowiedziała, że będzie musiała zaciągnąć w przypadku 

kiedy nie będzie dochodu ze sprzedaży, według wstępnych wyliczeń na około 2-3 mln. złotych, 

lecz dodała, że może to się zmienić. Nowy dług będzie rozkładać na lata 2029 bądź 2030.  

 

Po wysłuchaniu szczegółowych informacji przedstawionych przez Skarbnik Gminy komisja 

pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 

2016r.  

 

Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków  i projektów uchwał 

skierowanych do komisji. 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, przedstawiła pismo do wiadomości komisji, 

mieszkańców Osiedla i Zarządu Osiedla Kościuszki-Ogrodowa w sprawie wniosków do 

budżetu na rok 2017, skierowanych do Przewodniczącego Rady Miejskiej, które odczytała.  

Nadmieniła członków komisji, iż wnioski do budżetu kierowane są do 15 września do 

Burmistrza Brzeska. Dlatego uważa, że dopiero po tym terminie powinny być kierowane na 

komisje, lecz jeśli już zostały zadekretowane to je odczyta. Uważa, że ta droga kierowania pism 

jest bardzo dobra, mimo iż wnioski składa się do Burmistrza Brzeska a te które do 
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Przewodniczącego zobowiązują go do kierowania je na merytoryczne komisje w wszyscy radni 

mogą się z nimi zapoznać 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Mieszkańców Osiedla i Zarządu Osiedla „Kościuszki-

Ogrodowa” dot. ujęcia zadań do projektu budżetu Gminy na rok 2017.  

 

Pełna dyskusja członków komisji oraz zaproszonych gości znajduje się w załączniku do 

niniejszego protokołu (tj. nagranie -płyta CD).  

 

Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka podziękowała 

wszystkim za udział  w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz.13:00-14:38 

 
 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Brzesku  
 

 Barbara Borowiecka  
 

 

 

Protokół opracowała: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku  

 

 


