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 Protokół Nr 8/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 

29 sierpnia 2017 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  w Brzesku 

przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie: 

 

• Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicząca Komisji; 

• Radny Marcin Ciurej – członek Komisji; 

• Radna Maria Kądziołka – członek Komisji; 

• Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji; 

• Radna Maria Kucia – Członek Komisji; 

• Radny Leszek Klimek - Członek Komisji 

• Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji 

• Radny Krzysztof Bogusz -  członek Komisji; 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

• Kierownik Henryk Piela; 

• Naczelnik Bogdan Dobranowski; 

• Kierownik Antoni Staszczyk 

• Naczelnik Józef Cierniak 

 

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji  

Radna Barbara Borowiecka powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu 

komisji. 

Na podstawie listy obecności przewodnicząca komisji stwierdziła prawomocność 

obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik  do protokołu. 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka  przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia komisji – uwag do porządku posiedzenia brak, poddała 

porządek posiedzenia komisji pod głosowanie -  został przyjęty jednogłośnie jak 

niżej: 

 

1. Ocena i stan realizacji inwestycji w mieście i Gminie Brzesko 

bieżącego roku. 

2. Informacje na temat przygotowania Brzeskich Placówek 

Oświatowych do pracy w roku szkolnym 2017/2018. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  
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21 czerwca 2017 r.(Protokół jest wyłożony  do wglądu w Biurze 

Rady Miejskiej UM w Brzesku p.13.(Wszelkie uwagi do protokołu 

należy zgłaszać pisemnie do BR przed posiedzeniem komisji.) 

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

projektów uchwał skierowanych do komisji . 

 

 

Ad.1. Ocena i stan realizacji inwestycji w mieście i Gminie Brzesko 

bieżącego roku. 

 

Kierownik Antoni Staszczyk w nawiązaniu do złożonego na ostatniej sesji 

sprawozdania jw. uzupełnił komisji informacje jakie zaszły zmiany w realizacji 

poszczególnych inwestycji od dnia 8 sierpnia br. inwestycji jak niżej: 

 

  Park Wypoczynku  i Rekreacji w Brzesku –  w dyskusji omówiono  

możliwość pozyskania  środków z zewnątrz, czy gmina na powyższe zadanie 

miała zabezpieczone środki finansowe na jego  realizacje; 

 

 Termomodernizacja budynków szkolnych i Urzędu Miejskiego – w 

dyskusji  omówiono temat wykonania zaleceń p.poż. w budynku PSP nr 3 w 

Brzesku – wszelkich wyjaśnień udzielił komisji Naczelnik Bogdan 

Dobranowski; 

 

 Wykonany zakres prac przy przebudowie ul. Zacisze w Brzesku – radna 

Barbara Borowiecka zapytała w związku z  przygotowanym projektem 

przebudowy ulicy Zacisze  zadanie zapisane w sprawozdaniu  , poprosiła o 

przedstawienie możliwości rozwiązania prawnego możliwości,  realizacji 

tego zadania  etapowo ,.  

Kierownik Antoni Staszczyk  przedstawił w jaki sposób ta ulica powinna być 

wykonana. Z  dokonanej wizji lokalnej na tej ulicy wynika, że ten remont 

będzie kosztował około 150 tysięcy złotych. Podjęta została również 

decyzja iż w roku bieżącym  ulica nie będzie  budowana w zamian zostanie 

wykonana ulica Elektryczna, która już jest na ukończeniu. 

 

 Modernizacja ul. Zachodniej w Jadownikach – w trakcie realizacji: 

 

 Budowa chodnika i ciągu pieszego przy drodze 94 jest na etapie 
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projektowania, były tam różne problemy z uzgodnieniami bo jest to 

chodnik przy drodze krajowej i wszystkie uzgodnienia należy uzyskiwać w 

Krakowie co się znacznie przedłuża w czasie. Został przedłużony pani 

projektant termin wykonania tego zadania do końca grudnia br.- 

przedstawił problemy związane z tą inwestycją. 

 

  Budowa parkingu przy PKP w Brzesku- przedstawił jakie są potrzebne 

niezbędne decyzje , jeśli wszystkie decyzje gmina otrzyma to zostanie 

złożony wniosek o pozwolenie na budowę.  

 

 Wykonanie projektu drogi do ul. Przemysłowej – trwają prace 

projektowe. Kierownik Staszczyk przedstawił jakie wystąpiły problemy na 

etapie projektowania. 

 

 Budowa ulicy Sikorskiego na Osiedlu Słotwiny – odcinek tej ulicy został 

wykonany i odebrany. 

 

 Budowa ulicy Wakacyjnej – został wykonany i odebrany odcinek około 100 

metrów bo na tyle starczyło środków finansowych. Kierownik odniósł się do 

dyskusji na ostatniej sesji w sprawie wykonania dodatkowych wjazdów na 

posesje. Taka sytuacja wystąpiła na ul. Wakacyjnej   - w dyskusji komisja  

odniosła się do tego tematu. Na zapytanie radnej Borowieckiej kierownik 

Staszczyk odpowiedział, że na wykonanie powyższego odcinka drogi wydano 

kwotę około 112 tysięcy złotych.  

 

 Budowa wieży widokowej w Jadownikach – została wykonana 

dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę. Jeśli pojawi 

się możliwość pozyskania środków zewnętrznych to zadanie ruszy jeśli nie 

będzie takiej możliwości to zadanie będzie czekało.   

 

 Wykonanie kanalizacji na ul. Szczepanowskiej – roboty zostały 

rozpoczęte niestety był wypadek na budowie i prace zostały wstrzymane.  

 

 Wykonanie IV etapu sieci wodociągowej w Porębie Spytkowskiej – gmina 

otrzymała dotację, została podpisana umowa i w tej chwili jesteśmy na 

etapie przygotowywania przetargu. Budowa planowana jest do rozpoczęcia 

jeszcze w tym roku , to co zostało zaplanowane do wykonania w tym roku 
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to zrobimy. 

 

 W szerszej dyskusji  komisja omówiła możliwości realizacji w Gminie 

Brzesko Programu Mieszkanie Plus. 

 

 Budowa  3 boisk sportowych w Jadownikach , Jasieniu i Porębie 

Spytkowskiej- są projekty i pozwolenia na budowę tylko brak jest środków 

na budowę, gmina stara się o dotacje. Jeśli będzie program z którego 

będzie można skorzystać to zadanie będzie realizowane. 

 

Wszystkie zaplanowane inwestycje są realizowane, realizujemy je sukcesywnie 

według ważności. 

 

Radna Barbara Borowiecka zapytała odnośnie  planowanej przebudowy Placu 

Kazimierza Wielkiego w Brzesku, mamy projekt ma również  informacje, że  

odnośnie budowy parkingu mieszkańcy zgłaszali  uwagi. 

 

Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział, że na przebudowę Placu Kazimierza 

Wielkiego został wykonany projekt, otrzymaliśmy również pozwolenie na budowę. 

Od tego pozwolenia odwołała się jedna osoba – przybliżył dlaczego. Złożone 

zostało również pismo w tej sprawie  z wieloma podpisami mieszkańców, gdzie nie 

wszystkie podpisane osoby pochodzą z tego rejonu. Mieszkańcy w zamian za 

miejsca parkingowe chcą by tam była np. fontanna. 

 

Radna Barbara Borowiecka – budowa parkingu z małą architekturą podczas 

masowych imprez parking będzie zamknięty, a co z  tą architekturą  usytuowaną 

w środku  placu jest to przeszkoda ,czy prawo budowlane  zezwala na tą budowlę. 

 

Radny Krzysztof Bogusz – zapytał w sprawie źle wykonywanych  drobnych 

remontów na drogach gminnych np. ul. Fiołkowej w Sterkowcu. Zwraca na to 

uwagę ponieważ co roku jest gorzej  i chyba należy pomyśleć o zmianie firmy 

wykonującej te prace remontowe. Jako przykład dobrzej  wykonanej pracy radny 

podał tarnowską firmę świadczącą takie usługi na terenie  Miasta i Gminy Tarnów.  

 

Na zapytanie odpowiedział naczelnik Bogdan Dobranowski oraz Kierownik Henryk 

Piela.  

Ponadto odniesiono się w dyskusji do informacji, pytań dotyczących Ustawy  z 
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sierpnia 2017r przedstawionych przez radną Borowiecką .w sprawie możliwości 

otrzymania dotacji na remonty i budowę  dróg  gminnych i powiatowych i 

realizacji nowych projektów inwestycyjnych. 

 

Po dyskusji opinia komisji: 

 

Komisja przyjęła do wiadomości  informacje przedstawione przez Naczelnika 

Bogdana Dobranowskiego oraz Kierownika Antoniego Staszczyka dot. stanu 

realizacji inwestycji gminnych .bieżącego roku. 
  
Ad.2. Informacje na temat przygotowania Brzeskich Placówek Oświatowych 

do pracy w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji informacje jw. Wszystkie 

placówki zarówno szkolne jak i przedszkolne są gotowe do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na: 

 

 kłopoty związane min z dowozem  dzieci  niepełnosprawnych do szkół – co 

ma głównie na to wpływ; 

 obsadzenia na stanowiskach dyrektorów szkół i przedszkoli; 

 zwolnienia nauczycieli w związku z nową reforma szkolną; 

 możliwości otrzymania zwiększonej subwencji oświatowej; 

 problemów w szkołach z nowymi podręcznikami dla uczniów; 

 małej liczby dzieci w PSP w Sterkowcu szczególnie w klasie siódmej – w 

krótkiej dyskusji komisja odniosła się do tego szczególnego przypadku; 

 

Radna Barbara Borowiecka przedstawiła jaki jest stan techniczny chodnika przy 

asfaltowym boisku szkolnym  PSP nr 2 w Brzesku. Poprosiła  by ze względu na 

bezpieczeństwo dzieci zawnioskować  do Burmistrza Brzeska o wymianę części tego 

chodnika. 
 

Naczelnik Józef Cierniak oraz radny  Kazimierz Sproski  poparli wniosek radnej, jest 

tam niebezpiecznie tym bardziej, że z boiska korzystają małe dzieci i dzieci 

niepełnosprawne. 

 

Wniosek komisji: 

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza 

Brzeska o wymianę części chodnika przy asfaltowym boisku szkolnym  PSP nr 2 w 



S t r o n a  | 6 

 

Protokół nr 8/2017 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w dniu 29.08.2017     

 
 

Brzesku, jeszcze w br. budżetowym.   

 

Na zapytanie radnej Barbary  Borowieckiej Naczelnik Józef Cierniak omówił problem 

dot. pilnej potrzeby zabezpieczenie w przyszłym roku budżetowym środków finansowych 

na utworzenie oddziału przedszkolnego, wyniesionego w Domu Ludowym w Okocimiu ze 

względu na trudne warunki lokalowe w PSP w Okocimiu.  

 

Radna Barbara Borowiecka przypomniała, że na komisji oświaty ten temat  był omawiany 

i podjęty został wniosek , zaproponowała powtórzenie wniosku komisji oświaty o treści: 

 

Wniosek komisji: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w przyszłym roku 

budżetowym środków finansowych na utworzenie oddziału przedszkolnego, 

wyniesionego w Domu Ludowym w Okocimiu ze względu na trudne warunki lokalowe w 

PSP w Okocimiu.  

 

Ponadto Radna Barbara Borowiecka  zwróciła się z zapytaniem , w kwestii ,  

zaplanowanego urządzenia placu zabaw przy nowych oddziałach przedszkolnych PSP nr 2 

w Brzesku. 

 

Naczelnik Józef Cierniak przedstawił w którym miejscu plac zabaw będzie usytuowany, 

jeśli wystarczy środków finansowych to zadanie zostanie zrealizowane. Ponadto pan 

naczelnik wskazał w których placówkach oświatowych może zabraknąć środków 

zaplanowanych w budżecie na obecny rok. 

 

Na tym dyskusja została zakończona.  

 

Opinia komisji: 

Komisja wysłuchała informacji Naczelnika Wydziału EKiS UM w Brzesku na temat 

przygotowania brzeskich placówek oswiatowych do pracy w nowym roku szkolnym 

2017/2018 i przyjęła do wiadomości te informacje.  

Ponadto Radna Barbara Borowiecka  poinformowała, że na jednym z kolejnych    

posiedzeń komisji odbędziemy wizję lokalną  nowo otwartych oddziałów przedszkolnych 

w PSP nr 2 w Brzesku. 

   

Ad.3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  

21 czerwca 2017 r.(Protokół jest wyłożony  do wglądu w Biurze Rady 

Miejskiej UM w Brzesku p.13.(Wszelkie uwagi do protokołu należy zgłaszać 
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pisemnie do BR przed posiedzeniem komisji.) 

 

Radna Barbara Borowiecka  poinformowała, że protokół był wyłożony do wglądu 

w Biurze Rady Miejskiej. Przedstawiła następnie swoje  zmiany do protokołu na 

stronie nr 9/11 uzasadniając je, a dot. budżetu obywatelskiego . 

 

Za wniesionymi zmianami do protokołu na stronie nr 9/11 głosowano 7 za,  

0 przeciw, 0 wstrzymujący  

Za przyjęciem protokołu ze zmianami głosowano 7 za, 0 przeciw,  

1 wstrzymujący  

 

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

projektów uchwał skierowanych do komisji . 

 

Radna Barbara Borowiecka odczytała pismo z dnia 7 sierpnia 2017 roku tj. 

odpowiedź Starostwa Powiatowego w Brzesku dot. wniosku Komisji Oświaty 

Kultury i Sportu w sprawie budowy chodnika w Sterkowcu. 

 

Wyjaśnienia do pisma złożył Radny Krzysztof Bogusz- przedstawił wyniki 

spotkania ze Starostą Powiatu  Brzeskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych. 

Pojawił się pomysł by kwotę 50 tysięcy złotych podzielić i część środków 

przeznaczyć na wykonanie projektu chodnika od stacji PKP w kierunku Jadownik 

natomiast  pozostałe środki na remont szatni  przy boisku sportowym w 

Sterkowcu. Pan burmistrz wyraził na to zgodę. 

 

Opinia komisji: 
Komisja zapoznała się z treścią  pisma  Starosty Brzeskiego w sprawie  budowy 

chodnika w Sterkowcu, stanowiącym odpowiedź na wniosek komisji oświaty z dnia 24 

lipca br.i przyjęła do wiadomości. 

 

Radny Kazimierz Sproski – przedstawił prośbę właścicielki sklepu „ Jarzyniak” 

przy ul. Ogrodowej , która zgłasza iż osoby, które zaopatrują się w alkohol w 

sklepie alkoholowym przy ul. Ogrodowej załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne 

za jej sklepem, co robi się już bardzo uciążliwe. Jest propozycja by zgłosić 

temat do odpowiednich służb  np. Sanepid by ten temat zbadano. 

 

Radna Barbara Borowiecka – w nawiązaniu do  przedstawionego wniosku radnego 

poinformowała, że  zna problem przedstawiony na ogólnym zebraniu mieszkańców 
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Spółdzielni Mieszkaniowej, mając na uwadze  powyższą sytuację . Teren   jest 

własnością SM, należy takie przypadki zgłaszać,  chodzi o to by sprawdzić  gdzie  

alkohol jest spożywany, ponieważ są od tego odpowiednie służby porządkowe.  

Należy zgłaszać uciążliwości i nieprawidłowe zachowania. To policja sprawdza 

przestrzeganie prawa i porządku, my zgłaszamy problemy .  

W  krótkiej dyskusji omówiono temat jw. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka 

zakończyła posiedzenie komisji. 

 

Pełna dyskusja członków komisji znajduje się na płycie CD – stanowi 

załącznik do protokołu. 

Posiedzenie trwało od godz. 13.00- 15.00  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  

RM w Brzesku 

………………………………………………… 

Barbara Borowiecka 

 

 

 

 

Protokół opracowała: 

Inspektor Marta Kółkowska  

Biuro rady Miejskiej w Brzesku  

 

 

 


