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Protokół Nr 2/2017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 

20 lutego 2017 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:  

 Burmistrz Brzeska- Grzegorz Wawryka  

 Dyrektor BOSiR – Marek Dadej  

 Dyrektor MOK – Małgorzata Cuber  

 Dyrektor PiMBP – Karina Legutek 

 Kierownik Biura Pormocju UM w Brzesku – Krzysztof Bigaj 

 Kierownik Biura Funduszy UE- Rafał Nadała  

 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Barbara 

Borowiecka. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. 

Następnie przywitała członków komisji oraz zaproszonych gości.. Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.  

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany  porządek posiedzenia i poddała  

pod głosowanie- porządek przyjęto jednogłośnie. Uwag do porządku brak.  
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Porządek posiedzenia: 

 Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2017 roku 

w Gminie Brzesko.( inf.email) 

 Sprawozdanie z funkcjonowania BOSIR w Brzesku  ze szczególnym 

uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania. 

 Informacje na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych w tym ze 

środków ministerialnych i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko. 

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

skierowanych do komisji – ( email) 

Ad. 1 Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2017 

roku w Gminie Brzesko. ( inf.email) 

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj, dokonał przedstawienia informacji działań 

promocyjno-kulturalnych Biura Promocji  w 2017 roku, według załącznika do protokołu.  

Zapytania: 

Radny Krzysztof Kolbusz, sprostował zdanie- że nie radni odebrali Kierownikowi Biura 

Promocji 40.000 zł. tylko taki został ustalony i przygotowany budżet i taki radni 

zagłosowali za nim. Następną sprawę jaką poruszył- kwestie zorganizowania wspólnie dni 

promujące brzeskie firmy, działające w Gminie Brzesko.  

Kierownik BP Krzysztof Bigaj, wyjaśnił, że Gmina Brzesko jako partner weszła do projektu 

Subregionu Tarnowskiego.  Projekt ten, ma za zadanie promować przedsiębiorców 

subregionu. Zostanie utworzony portal, który jest w przygotowaniu, gdzie będzie można 

pokazać swoje oferty produkcyjnie i inwestycyjne, będzie możliwości udziału w targach, 

odbędą się serie spotkań. Rozesłano taką ofertę do kilkudziesięciu firm, imienne 

zaproszenie. Na spotkanie takie przybyło tylko 12 przedstawicieli firm . W kwestii 

zapytania, stwierdził, że jest otwarty na takie propozycje, lecz z braku aktywności 

przedsiębiorców jest sceptyczny w tej kwestii.  
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Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, podziękowała Kierownikowi Biura Promocji 

za szczegółowo przygotowane informacje, bogaty program, za współpracę z sołtysami 

przewodniczącymi osiedli, radnymi , za pomoc , wsparcie .  Działania Biura Promocji są 

ważne ,niezbędne, promując gminę, dbając o wizerunek, mając na uwadze jak gmina pięknie 

się rozwija zaproponowała opinię o następującej treści :  

 Komisja wysłuchała  szczegółowych informacji na temat proponowanych 

działań promocyjno-kulturalnych w 2017 roku w Gminie Brzesko, 

przedstawioną przez Kierownika Biura Promocji Urzędu Miejskiego w 

Brzesku i pozytywnie opiniuje informacje i działania. Głosowano jednogłośnie.  

 

Następnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Pani Małgorzata Cuber, 

złożyła informację na temat planowanych działań promocyjno-kulturalnych 

zaplanowanych na rok 2017, według załącznika do protokołu. 

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są  pytania do przedstawionej informacji. Pytań 

brak. W związku z powyższym podziękowała Pani Dyrektor za przedstawioną informacje, 

wielokierunkową działalność artystyczną i kulturalną, bogaty program,  za współpracę 

oraz za szerzenie kultury w naszej gminie  . Następnie zaproponowała opinię (jak niżej) 

którą poddała pod głosowanie:  

 Komisja po wysłuchaniu informacji na temat proponowanych działań 

promocyjno-kulturalnych w 2017 roku przedstawioną przez Dyrektor MOK w 

Brzesku, pozytywnie opiniuje sprawozdanie. Głosowano jednogłośnie.  

 

Następnie Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Pani Karina 

Legutek, złożyła informację na temat planowanych działań promocyjno-kulturalnych 

zaplanowanych na rok 2017, według załącznika do protokołu. 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, stwierdziła, że przedstawiony 

szczegółowy plan, program jest obfity w wydarzenia. Ważną sprawą jest to, iż wszystkie 
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instytucje wychodzą na przeciw mieszkańcom, według możliwości i zapotrzebowania. 

 Następnie zaproponowała opinie (jak niżej) i poddała ją pod głosowanie: 

 Komisja po wysłuchaniu szczegółowych  informacji na temat 

proponowanych działań kulturalnych w 2017 roku przedstawioną przez 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, pozytywnie 

opiniuje powyższe sprawozdanie. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2 Sprawozdanie z funkcjonowania BOSIR w Brzesku ze szczególnym 

uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, dokonał omówienia sprawozdania z funkcjonowania BOSiR 

za 2016r według załącznika do protokołu. 

Pytania do sprawozdania: 

 

Radny Grzegorz Kolbusz, zapytał w sprawie zwiększenia sprawności działania baterii 

słonecznych przy BOSiR. Czy są już jakieś prace prowadzone w tym kierunku.  

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział, że zostały poczynione kroki, lecz nie były 

one takie proste. Wyjaśnił, że został zamówiony wymiennik, który podniesie efektywność 

solarów. W przeciągu miesiąca będzie montaż.  

 

Radny Leszek Klimek, zapytał co ze sprawą zakupu abonamentów przez kupców z placu 

targowego. Deklarowali kupcy na sesji, że wykupią abonamenty.  

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział, że do tej pory, nikt nie wykupił abonamentu.  

 

Następnie omówił planowane remonty, inwestycje; zakup parkometrów oraz przedstawił 

zestawienie dochodowe na parkometrach. Remont dachu -pilny   

Przewodnicząca Barbara Borowiecka, zapytała czy jest już dokumentacja i sporządzony 

kosztorys na remont dachu.  
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Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział, że jest sporządzony kosztorys na 300.000,00 

zł. po przetargu kwota może być mniejsza. Następnie omówił sprawę wystąpienia bakterii 

w wodzie na krytej pływalni: 

- woda była bezpieczna, nie było zagrożenia dla klientów. Woda jest badana co 4 godziny, 

badany jest wówczas chlor aktywny. Na stronie internetowej zamieszczone zostały 

wszystkie badania.  

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała, że Kierownik K. Bigaj 

poinformował, że odbędzie się plebiscyt na sportowca roku. Dodała, że jest wiele drużyn i 

sportowców działające przy BOSiR., którzy mają duże osiągnięcia i zdobywają nagrody oraz 

medale. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, odpowiedział poinformował, że wie o plebiscycie, jest w 

stałym kontakcie z Kierownikiem K. Bigajem. Poinformował członków komisji, że Polski 

Związek opłacił basen olimpijski w Dębicy dla Wojciecha Wojdaka, Burmistrz wraz z nim 

znaleźli sponsora strategicznego na ten rok. Obecnie Wojciech Wojdak ma opłaconą 

licencje, pracuje z trenerem Kacerem. Następnie dodał, że otrzymał pismo od Wojciecha 

Wojdaka z prośbą o możliwości w sprawie np. stypendium. Przekazał to pismo do 

Burmistrza Brzeska. Nadmienił, że musi zostać podjęta uchwała Rady Miejskiej  

o przyznaniu stypendium sportowym.  

 

Po przeanalizowaniu w/w tematu, podjęto opnię:  

 Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w 

Brzesku za 2016 rok ze szczególnym uwzględnieniem Stref Płatnego 

Parkowania i pozytywnie opiniuje przedstawione informacje. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Ad. 3 Informacje na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych  

w tym ze środków ministerialnych i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko. 

Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała omówił projekty, do których 

Gmina Brzesko przystąpi w naborach z funduszy europejskich w najbliższym czasie.  

MAŁOPOLSKIE REMIZY, DZIAŁANIA PRZEDSZKOLNE, KAPLICZKI,GOSPODARKA 
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ODPADAMI,REWITALIZACJA.  

Następnie Kierownik Rafał Najdała, poinformował, że na najbliższą sesję przygotował 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na 

lata 2016 -2022. Wyjaśnił, że  otrzymał dwie prośby o zmianę zapisu do programu. Na 

sesji będzie przygotowana autopoprawka. Jeden z mieszkańców, chciał wpisać swój pomysł 

do programu rewitalizacji. Jeden dotyczy obszaru Bocheńca, drugi na ul. L. Piłsudskiego, 

który dotyczy nieużywanego obiektu.  

 

Następnie Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, odczytała projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z uzasadnieniem i poddała go 

pod głosowanie.  

 

 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 

-2022.  

 

Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała, kontynuował bieżącą 

informację na temat ubiegania się o fundusze europejskie. Przewodnicząca komisji 

zaproponowała opinie i poddała je pod głosowanie:  

Opinia komisji: 

 Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione informacje na temat możliwości 

pozyskania środków pozabudżetowych w tym ze środków ministerialnych  

i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko, przedstawione przez Kierownika 

Biura Funduszy Europejskich. Głosowano jednogłośnie.   

 

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów 

uchwał skierowanych do komisji.  

- poruszono sprawę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wniosku Pana B.B. 
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Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka podziękowała 

wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie.  

  

Pełna dyskusja członków komisji oraz zaproszonych gości znajduje się na płytce CD, która 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  

Obrady trwały od godz. 12:00-14:35 

 
 

                               
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Brzesku  

 
                                                                                              
Barbara Borowiecka  

 

Protokół sporządziła: 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku  

 


