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Protokół Nr 4/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 

18 kwietnia 2018 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 

 

Nieobecny Radny Krzysztof Bogusz  

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Sekretarz Stanisław Sułek; 

 Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło 

 Naczelnik EKiS Józef Cierniak  

 Kierownik Danuta Zięba 

 Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk  

 

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  zapytała członków komisji, czy  chcą 

wnieść zmiany do porządku posiedzenia komisji – uwag brak w związku z powyższym 

przedstawiła proponowany porządek posiedzenia komisji. 
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Porządek posiedzenia komisji : 

1. Analiza skargi Pani J.F 

2. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2017 r. 

3. Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania 

odpadami w Gminie Brzesko. 

4. Przyjęcie protokołów z dnia 27 lutego i 16 marca 2018r. 

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

 

Porządek posiedzenia komisji  został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.1 Analiza skargi Pani J.F 

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka, nadmieniła, że 16 kwietnia 2018r. wpłynęło do Biura 

Rady Miejskiej w Brzesku pismo Pani J.F o którym przewodnicząca dowiedziała się dziś.  

Przewodniczący Rady Miejskiej K. Ojczyk- poinformował, że wszystko co jest w piśmie z dnia 

16 kwietnia br. jest prawdą. Odczytał treść pisma Pani J.F. Następnie wyjaśnił, że faktem jest 

iż rozmawiał z Panią J.F, która poinformowała go o terminie zabiegu. Posiedzenie zostało 

zwołane na dzień dzisiejszy. Pani J.F przede wszystkim chciała się spotkać z Panią Dyrektor 

Publicznego Przedszkola w Szczepanowie i zadać jej jedno pytanie. Nadmienił, że trwała 

kontrola, bądź nadal trwa w PP w Szczepanowie, więc było wiadomo, że do dnia 10 kwietnia 

2018r. trudno będzie zwołać posiedzenie komisji, by kompleksowo zająć się skargą rodziców 

oraz dzisiejszą, ponieważ one się poniekąd łączą. Dodał, że nagrał się na telefon Pani J.F 

przeprosił ją za zaistniałą sytuacje- dodał, że będzie na komisji rewizyjnej i złoży wniosek 

formalny, aby ten punkt został przeniesiony w czasie do rozpatrzenia, łącznie ze skarga 

rodziców.  

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka, poinformowała, że pismo Pani J.F zostało 

zakwalifikowane jako skarga oddzielna. Następnie przewodnicząca odczytała opinię prawną, 

która dotyczyła, w jakim zakresie komisja rewizyjna ma rozpatrywać tą skargę.  

Dodała, że generalnie problem w tym jest iż cała komisja nie wiedziała o innych ustaleniach  

i okolicznościach oraz o terminach uzgodnionych z Przewodniczącym Rady. Wiedziała komisja, 

że Pani J.F chce wycofać tę skargę.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej K. Ojczyk – wyjaśnił, że co do kwestii terminu, rzeczywiście nie 

przekazał on przewodniczącej komisji rewizyjnej, umknęło mu. Natomiast nie było żadnej złej 

woli.  

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że została przeprowadzona dodatkowa kontrola  

z Kuratorium Oświaty w Tarnowie w Przedszkolu Szczepanowie. Na dzień dzisiejszy nie ma 

żadnych decyzji, wniosków i protokołów z tej kontroli.  

Po analizie w/w tematu, poddano pod głosowanie następującej treści wniosek: 

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie wniosek o przesunięcie rozpatrzenia skargi 

Pani J.F w uzgodnionym terminie ze skarżącą.  

Radna Maria Kądziołka, zapytała w sprawie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli.  

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że konkursy zostały już przeprowadzone  

w placówkach oświatowych. Oprócz przedszkola w Szczepanowie było po jednym kandydacie. 

W przedszkolu w Szczepanowie, nikt się nie zgłosił. Konkurs zatem nie został rozstrzygnięty. 

Teraz Burmistrz może ogłosić go ponownie konkurs, bądź powierzyć wybranej osobie na 10-

m-cy, bądź powierzyć na 5 lat. Do 31 sierpnia br. zgodnie z przepisami obecna Pani Dyrektor 

PP w Szczepanowie pełni funkcje dyrektora.  

Przewodniczący Rady Miejskiej K. Ojczyk, zapytała czy są dalej problemy w tej placówce, czy 

dzieci uczęszczają do przedszkola.  

 

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, opowiedział, że on osobiście tych problemów nie dostrzega. 

Podczas komisji, w której brał udział, odbywały się zajęcia w jednej grupie. Dzieci w trakcie 

zajęć były zadowolone.  

Ad.2 Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2017 r. 

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała, że członkowie komisji otrzymali 

w/w informacje drogą elektroniczną.  

Obecna na komisji Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło omówiła 

najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania MOPS za okres 2017 rok oraz 

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017  

oraz sprawozdania z realizacji programu Brzeskiej „Rodziny Trzy Plus” za 2017r.  
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Poruszono w dyskusji m.in. takie sprawy jak: dożywiania dzieci , nowe zadania ośrodka, pomoc 

żywnościowa, fundusz alimentacyjny, dodatek pielęgnacyjny oraz  

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione obszerne informacje przez Dyrektor MOPS 

w sprawie sprawozdania z działalności MOPS za 2017 rok, uwzględniając sprawozdanie  

z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 oraz sprawozdania z realizacji 

programu Brzeskiej „Rodziny Trzy Plus” za 2017r. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.3 Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu 

gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. 

Kierownik Biura ODP UM w Brzesku Danuta Zięba, przedstawiła najważniejsze bieżące 

informacje dot. gospodarowania odpadami. Omówiono m.in. zbiórki wielogabarytowej, 

segregacji, zaległości mieszkańców, ilości upomnień oraz nielegalnych wysypisk śmieci.  

Komisja przyjęła do wiadomości bieżącą informacje na temat obowiązujących stawek w 

ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko i ocenia pozytywnie 

przedstawione komisji obszerne sprawozdanie Gospodarki Odpadami Gminy Brzesko za rok 

2017. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.4 Przyjęcie protokołów z dnia 27 lutego i 16 marca 2018r. 

Protokół z dnia 27.02.2018r. Głosowano: 6za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

Protokół z dnia 16.03.2018r. Głosowano: 6za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

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

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, przedstawiła, że na najbliższą sesję RM jest 

informacja Kierownika Biura Promocji Krzysztofa Bigaja na temat współpracy z miastami 

partnerskimi. W związku z tym, iż komisja ma w planie pracy taki temat, przewodnicząca 

odczytała informacje pisemną do wiadomości.  

 

Komisja zapoznała się z informacją Kierownika Biura Promocji w zakresie współpracy  

z miastami partnerskimi w roku 2017 oraz planu na 2018r i przyjęła je do wiadomości.  

 

Następnie Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały w sprawie podziału Gminy 

Brzesko na stałe obwody głosowania. 
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Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, objaśnił zmiany w projekcie uchwały w sprawie podziału 

Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania. Dodał, że w podstawie uchwały nic się nie zmieni, 

lecz nie ma opinii prawnej, która będzie na pewno do czasu sesji.  

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości podział Gminy Brzesko na stałe obwody 

głosowania.  

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. Obrady trwały od godziny  

11.00-12.50 

 

Pełna treść dyskusji znajduje się na płycie CD – stanowi załącznik. 

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ 

RM W BRZESKU 

……………………………………….. 

BARBRA BOROWIECKA  

 

 

 

Protokołowała: 

Inspektor BRM w Brzesku  

Joanna Szczepka  


