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Burmistrz Brzeska 

                                                                                                         Grzegorz Wawryka 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.6.10.2018.MK                        Brzesko, dnia 24 września  2018 r. 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Brzesku odbytym w dniu 24 września 2018 roku podjęte zostały następujące 

 wnioski i opinie: 

1. Komisja Rewizyjna  w wyniku szczegółowej analizy skargi Pani K.T na Dyrektora 

MOPS w Brzesku  rozważyła wszystkie okoliczności faktyczne i  prawne  sprawy, 

wysłuchała wyjaśnień stron względem złożonej skargi. W powyższej sprawie komisja 

ustaliła iż   zarzuty stawiane  w skardze nie znajdują  potwierdzenia w zgromadzonej 

dokumentacji. Postępowanie MOPS prowadzone było zgodnie z ustawą o 

świadczeniach rodzinnych i decyzje wydane były  z zachowaniem obowiązujących 

terminów.  

Wobec przedstawionych argumentów w uzasadnieniu, Komisja Rewizyjna w 

głosowaniu  proponuje Radzie Miejskiej uznanie skargi Pani K.T. na Dyrektora 

MOPS w Brzesku za bezzasadną. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący  

2. Komisja Rewizyjna  dokonała analizy sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy 

Brzesko za I półrocze 2018 roku, wysłuchała wyjaśnień Skarbnik Gminy i przyjęła  te 

informacje do wiadomości.  

3. Komisja Rewizyjna wysłuchała informacji na temat wykorzystania dotacji z 

programów krajowych i unijnych przedstawionych przez Kierownika Rafała Najdała  

i pozytywnie ocenia podejmowane działania w tym zakresie. Głosowano 

jednogłośnie  

4. Komisja pozytywnie zaopiniowała prowadzone działania i informacje przedstawione 

przez Kierownika Henryka Pielę na temat  stanu sanitarnego  i estetycznego Miasta  

Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. Głosowano 

jednogłośnie  

5. Komisja przyjęła do wiadomości informacje WIOŚ na temat stanu środowiska na 

terenie Gminy Brzesko w 2017 roku.  

6. Pozytywnie jednogłośnie ( 5 głosów za) zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) zmiany uchwały Nr LIV/383/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 

sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży; 
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2) wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy użyczenia na rzecz 

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej zs. w Okocimiu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  

             RM w Brzesku  

 ……………………………. 

 Barbara Borowiecka  


