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Protokół Nr 7/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 

16  czerwca 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; 

3. Radny Marcin Ciurej – członek Komisji; 

4. Radna Maria Kądziołka – członek Komisji; 

5. Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji; 

6. Radna Maria Kucia – Członek Komisji; 

7. Radny Leszek Klimek - Członek Komisji 

8. Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji. 

Nieobecny Radny Krzysztof Bogusz -  członek Komisji; 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś; 
2. Kierownik Henryk Piela; 
3. Prezes BZK Janusz Filip 
4. Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk 
5. Pan Sz.F. mieszkaniec Brzeska. 

 
 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji  
Radna Barbara Borowiecka. 

Na podstawie listy obecności przewodnicząca komisji stwierdziła 
prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik  do 
protokołu. 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka  przedstawiła proponowany 
projekt porządku posiedzenia przesłanego w zawiadomieniu na komisję. 
Poinformowała, że w sprawach bieżących komisja zaopiniuje dodatkowo 
projekt uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na 
lata 2016 - 2022  – projekt stanowi załącznik do protokołu , jak 
również komisja zapozna się z pismem skierowanym do Rady Miejskiej 
przez państwa G. oraz wyjaśnieniami Prezesa RPWiK w tym temacie. 

Pytań radnych  do porządku posiedzenia komisji Rewizyjnej brak. 
Porządek posiedzenia komisji głosowano jednogłośnie . 
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1. Ochrona środowiska – utrzymanie czystości i porządku. 
2. Ocena funkcjonowania i działalności Spółki BZK. 
3. Informacje dotyczące działań promocyjno – kulturalnych w 2016 

roku z uwzględnieniem informacji dot. Światowych Dni Młodzieży. 
4. Przyjęcie protokołu z dnia 18 maja 2016 roku ( protokół z 

posiedzenia komisji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej UM w Brzesku p. nr 13- ewentualne uwagi do protokołu  
winny zostać zgłoszone do BRMN w formie pisemnej.) 

5. Analiza pism skierowanych na komisje , sprawy bieżące i wolne 
wnioski. 

 

Ad.2.  Ocena funkcjonowania i działalności Spółki BZK. 

Prezes Spółki BZK Janusz Filip przedstawił komisji informacje dot. 
wygranego przez spółkę przetargu na odbiór odpadów komunalnych z Gminy 
Brzesko oraz rezygnacji z odbioru odpadów z Gminy Dębno, jakie straty 
z tego tytułu poniosła spółka oraz co dzięki temu zyskano. Pan prezes 
przedstawił w jaki sposób spółka  pozyskuje dodatkowe źródła dochodów. 
Przedstawił temat propozycji likwidacji prosektorium w brzeskim 
szpitalu i zaproponowanych rozwiązań w tym temacie przez spółkę. 

W dyskusji członkowie komisji zadawali pytania dot. min: 

 Utrzymania zieleni miejskiej, 

 Koszenia terenów gminnych i kosztów ponoszonych przez gminę z 
tego tytułu, 

 Wykaszania terenów gminnych pomiędzy osiedlem Kościuszki – 
Ogrodowa i jakości wykonanej pracy, 

 Uporządkowania placu zabaw na osiedlu Ogrodowa  przy bloku nr 7. 
Na placu znajduje się zniszczony podest w związku z czym zagraża 
on  bezpieczeństwu dzieci należy go jak najszybciej naprawić, 

 Wykaszania terenów gminnych przy ul. Elektrycznej w Brzesku, 
wykaszania terenów osiedlowych,  

 Montażu dodatkowych koszy na śmieci na terenie Miasta  Brzeska, 
szczególnie istnieje pilna potrzeba zamontowania kosza na śmieci 
przy nieczynnym kiosku   na ul. Okocimskiej. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do tematu rezygnacji 
Spółki BZK z obsługi Gminy Dębno w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych. 

Na zapytanie odpowiedzieli kolejno Prezes Janusz Filip i Kierownik 
Henryk Piela, wyjaśnili  jak w perspektywie czasowej podjęcie takiej 
decyzji będzie z korzyścią dla spółki. 
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odpowiedział iż ma nadzieję, że  
spółka podjęła taką decyzję świadomie i na stratę kwoty 20 tysięcy 
złotych ją  stać. Jeśli Spółka nie była na to przygotowana to po co 
wpłacano wadium, wg. jego opinii spółka ma możliwości  by te usługi 
świadczyć. 

W dalszej dyskusji komisja omówiła temat odbioru odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Brzesko po rezygnacji firmy Transformers. 

Po dyskusji opinie komisji: 

 Komisja Rewizyjna pozytywnie przyjęła przedstawione przez 
Kierownika Henryka Pielę informacje na temat  ochrony środowiska  
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko. 
Głosowano jednogłośnie 

 

 Komisja pozytywnie ocenia funkcjonowanie i działalność Spółki 
BZK w Brzesku. Głosowano jednogłośnie   

   

Ad.3. Informacje dotyczące działań promocyjno – kulturalnych w 2016 
roku z uwzględnieniem informacji dot. Światowych Dni Młodzieży. 

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj  przedstawił komisji 
informacje na temat  organizowanych przez BP imprez kulturalnych na 
terenie Gminy Brzesko , jakie zostały wydane foldery i plany gminy, 
przedstawił wirtualny spacer  po gminie  oraz wydane materiały 
promocyjne  z okazji Światowych Dni Młodzieży. 

Radna Barbara Borowiecka zapytała w temacie  wyposażenia Punktu 
Informacji Turystycznej w  czasie Światowych Dni Młodzieży. Radna 
podziękowała za przedstawienie szczegółowych informacji. 

Radna Maria Kucia zapytała w temacie dot. transportu pielgrzymów  z 
miejsca zakwaterowania do Brzeska. 

Ponadto komisja  nawiązała do tematu organizacji wyżywienia 
pielgrzymów przez parafie i osoby prywatne. 

 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione informacje przedstawione 
przez Kierownika Krzysztofa Bigaja dot. działań  promocyjno – 
kulturalnych w 2016 roku z uwzględnieniem informacji na temat  
przygotowań Gminy Brzesko do Światowych Dni Młodzieży. Głosowano 
jednogłośnie  
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 Ad.4. Przyjęcie protokołu z dnia 18 maja 2016 roku. 

Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka  poinformowała , że Protokół 
z posiedzenia komisji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej 
UM w Brzesku p. nr 13- ewentualne uwagi do protokołu  winny zostać 
zgłoszone w formie pisemnej, nikt takich uwag nie zgłosił . Zapytała 
członków komisji, czy są uwagi do protokołu – uwag brak, w związku z 
powyższym poddała protokół pod głosowanie. 

Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 18 maja 2016 roku został 
przyjęty jednogłośnie . 

Ad.5. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła: 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka odczytała członkom komisji 
pismo Państwa M.L.G dot.  podłączenia się do kanalizacji przez sąsiadów 
Państwa F. Państwo G. odnieśli się do pisma jakie złożyła do Rady 
Miejskiej pani M.W-F.   

Mając na uwadze wcześniejsze pismo Pani M.W-F. Prezes Spółki RPWiK w 
Brzesku Zbigniew Gładyś przedstawił historię podłącza kanalizacyjnego 
jw. oraz zasady budowy i przyłączania sieci kanalizacyjnej przez RPWiK 
tj. do granicy działki. Ponadto Pan Prezes przybliżył  podjęte 
działania przez RPWiK w tym zakresie oraz posiadane dokumenty i zgody. 
Pan Prezes poinformował, że wszelka procedura administracyjna została 
przez Spółkę zachowana, jest to spór sąsiedzki i jego rozstrzygniecie 
należy pozostawić Sądowi. 

Na posiedzeniu komisji był obecny Również syn państwa F. Pan Sz.F, 
który  odniósł się w swojej wypowiedzi do zarzutów zawartych w piśmie 
Państwa G. Stwierdził iż w przedstawionym piśmie Pani G. jest wiele 
nieprawidłowości. 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z pismem Pana M.G. w sprawie dot. podłączenia 
się do kanalizacji przez Państwa F., wysłuchała wyjaśnień Pana Prezesa 
RPWiK i przyjmuje informacje do wiadomości. Głosowano jednogłośnie 

 Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie 
zmian w Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022.  

 Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3l maja 

2016 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Brzesku w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok i 

przyjmuje do wiadomości. Treść uchwały odczytała Przewodnicząca 

Komisji Barbara Borowiecka. 
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 Przewodnicząca komisji Rewizyjnej radna Barbara Borowiecka 
poinformowała, że wpłynęły do niej dwa pisma od radnej Marii 
Kądziołka i radnej Marii Kucia dot. uczestnictwa w zespole 
kontrolnym komisji rewizyjnej w godzinach  popołudniowych, tj. od 
godziny 14.00.W tym miejscu przewodnicząca komisji odczytała treść 
powyższych pism – stanowią załączniki do protokołu komisji. Odnosząc 
się do treści przypomniała, że w myśl regulaminu komisji rewizyjnej 
kontrole komisji winny być przeprowadzane w godzinach  pracy urzędu.  
Przeprowadziła w tym temacie również rozmowę z panem burmistrzem, 
w związku z akceptacją zwróciła się do burmistrza z pytaniem, czy 
wyraża zgodę by kontrola komisji rewizyjnej odbywała się w  
przedstawionych godzinach ( tj. od godz.14.00-15.15 ) przy 
współudziale pracowników merytorycznych, a później zespół kontrolny 
będzie obradował w swoim składzie. 

Następnie przewodnicząca komisji odczytała zaproponowany skład 
zespołu kontrolnego, weszli następujący radni: 

1) radny Krzysztof Bogusz; 
2) Radna Maria Kucia; 
3) Radna Maria Kadziołka; 
4) Radna Barbara Borowiecka, 

oraz by przewodniczącym zespołu kontrolnego została pani radna 
Maria Kądziołka. 

Radna Maria Kądziołka zaproponowała by to zespół wybrał   
przewodniczącego zespołu, nie komisja. 

Radna Maria Kucia zapytała jakie inwestycje będą przedmiotem kontroli 
zespołu?. 

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała, że zespół kontrolny 
zadecyduje , które inwestycje będą przedmiotem kontroli. 

Opinia: 

Komisja Rewizyjna powołała zespół kontrolny w składzie: 

1) Radny Krzysztof Bogusz,  

2) Radna Maria Kucia,  

3) Radna Maria Kądziołka,  

4) Radna Barbara Borowiecka.  

do przeprowadzenia kontroli Wydziału ITK w zakresie prowadzonych zadań 
inwestycyjnych za rok 2015 z uwzględnieniem posiadanych przez Urząd 
dokumentacji technicznych.  
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Następnie Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka  
podziękowała za udział w posiedzeniu komisji i zamknęła posiedzenie. 
Obrady trwały od godz. 12.00-13.55. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

      Rady Miejskiej  w Brzesku  

     ……………………………………………………………………… 

    Barbara Borowiecka 

 

 

Protokołowała Inspektor Marta Kółkowska  


