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Protokół Nr 7/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 

26 czerwca 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 

• Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 

 Sekretarz Gminy Stanisław Sułek 

 W/z Dyrektora MOK Jerzy Wyczesany 

 Dyrektor PiMBP Karina Legutek 

 Prezes MPK Paweł Pabian  

 

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. 

 

Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą komisji został przyjęty 

jednogłośnie jak niżej : 

1. Zagospodarowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 

2. Ocena działalności wybranej spółki – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne. 

3. Przyjęcie protokołu z dnia 18 kwietnia 2018r. 

4. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski. 
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5. Zagospodarowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 

Ad.1 Zagospodarowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.  

Informacje zostały przesłane drogą elektroniczną członkom komisji.  

w.z Dyrektora MOK w Brzesku Jerzy Wyczesany przedstawił informacje dotyczącą 

różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej od 7 lat, w dniach 2-13 lipca oraz 13-24 

sierpnia  br. w okresie wakacji.  

 

Radny Leszek Klimek poinformował, że z przedstawionych informacji wynika, że jest bogaty 

program przygotowany przez MOK.  

Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka- poinformowała,, że jak co roku informacje 

przygotowane są specjalnie dla komisji ponieważ, miesiąc czerwiec jest okresem 

przedwakacyjnym. Co roku są pięknie czytelnie przygotowane te informacje, są różnorodne i 

bogate. Dużo innych pomysłów niż w tamtym roku. Myślę, że każdy z dzieci i młodzieży znajdzie 

coś dla siebie.  

Następnie Dyrektor PiMBP w Brzesku Karina Legutek omówiła wakacyjną ofertę 

przygotowaną przez bibliotekę oraz przez filie bibliotek dla wszystkich użytkowników.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informacje przedstawione przez Pana 

Jerzego Wyczesanego MOK oraz Dyrektor PiMBP w Brzesku Panią Karinę Legutek dotyczącą 

zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży w okresie wakacji.  

 

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka poinformowała, że Dyrektor BOSiR przygotował 

zniżkę na cały okres wakacji. Przewodnicząca odczytała informacje dotyczącą organizowanych 

półkolonii w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko, informacja przygotowaną przez 

Wydział EKiS.  

Ad.2 Ocena działalności wybranej spółki – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne. 

Prezes MPK Paweł Pabian, poinformował, że w złożonej prezentacji spółki przedstawionej 

Radzie, którą wszyscy otrzymali elektronicznie zapytał członków komisji, czy są pytania do tego 

sprawozdania, bądź zagadnienia które być może zostały pominięte.  

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka- zapytała w sprawie ostatniego wypadku tj. 

pożaru autobusu.  
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Prezes MPK Paweł Pabian, odpowiedział, że najważniejszą sprawą to jest t iż nikomu nic 

się nie stało, gdyż ta linia w drugą stronę przewozi około 30 pasażerów. Wyjaśnił, że 

najprawdopodobniej było to zwarcie instalacji. Prezes omówił sprawy związane z planowanym 

zakupem nowego autobusu. W związku z tym istnieje pilna konieczność dalszej modernizacji 

taboru i jego wymiana na modele nowszej generacji, spełniające normy techniczne  

i ekologiczne o konstrukcji niskopodłogowej, ułatwiające wsiadanie pasażerom, zwłaszcza 

osobom starszym i niepełnosprawnym, charakteryzujące się niskim poziomem emisji spalin 

oraz wysokim standardem wnętrza. Wyjaśnił, że najstarszy autobus jest około 30 letni. 

Najmłodszy autobus jest dostosowany do programu Senior+ 10 letni.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- ustosunkował się do sprawy zakupu autobusu. 

Jeśli tylko znajdzie dodatkowe środki to będziemy chcieli pomóc finansowo spółce.  

Radny Marcin Ciurej- poinformował, że mimo, iż zmniejszą się wyjazdy ponieważ wygasają 

gimnazja, przejęli wszystkie usługi wyjazdowe na baseny, lokalne wycieczki, zajęcia dodatkowe 

ze szkół z gminy, oraz zapewniają usługi Senior+.  

 

Po dyskusji i analizie podjęto następująca opinie: 

 

Komisja wysłuchała informacji przedstawionych przez Prezesa spółki MPK dotyczącej 

działalności spółki MPK w Brzesku za rok 2017 oraz plan działań na rok 2018 i pozytywnie 

jednogłośnie oceniła działalność spółki.  

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z dnia 18 kwietnia 2018r. 

Protokół z dnia 18 kwietnia 2018r. został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.4 Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka, odczytała pismo pracowników MOPS w Brzesku 

dotyczące podwyżek wynagrodzeń. 

  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- wyjaśnił, że zna problemy MOPS. Dwa lata temu 

dostali pewne podwyżki, są one obecnie niesatysfakcjonujące ponieważ jak wiemy wszyscy 

oczekują, że te wynagrodzenia będą szybciej rosły. Aby realizować te postulaty musielibyśmy 

mieć większe, dodatkowe dochody. Przedstawił, że to jest szerszy problem.  
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Przewodnicząca komisji B. Borowiecka, poinformowała, że należy się zgodzić z tym, że 

ta praca bardzo trudna, jest odpowiedzialna. A te zarobki nie są wygórowane. Tym bardziej, 

że część pracowników dojeżdża.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- wyjaśnił, że jeśli chcemy ten problem pozytywnie 

rozwiązać to jakieś działania w tym kierunku trzeba podjąć. Taki sam przypadek ze 

zwiększeniem obowiązków występuje w urzędzie. Musimy się zastanowić jak zwiększyć 

dochody gminy. W tej chwili wszystkie pieniądze, które mamy zbieramy na to, aby zapewnić 

wynagrodzenie dla nauczycieli i utrzymać oświatę, spora część idzie na odprawy emerytalne 

nauczycieli. Dodatkowo wyjaśnił, że przyszły rok będzie jeszcze gorszy w tej kwestii.  

Radna Maria Kądziołka, wyjaśniła, że na komisji oświaty, podjęto wniosek  

o przeprowadzenie kalkulacji.   

 

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka- po dyskusji i analizie pisma przedstawiła wniosek 

i poddała go pod głosowanie:  

 

Komisja zapoznała się z pismem pracowników MOPS w Brzesku dotyczącym zwiększenia 

wynagrodzeń i popiera ten wniosek, jednocześnie, mając na uwadze wnioskowaną kwotę 

podwyżki, komisja zwraca się Dyrektor MOPS o przygotowanie symulacji wzrostu wynagrodzeń 

przez placówkę. Głosowano jednogłośnie.   

 

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka- odczytała pismo przewodnie Sekretarza Gminy 

S. Sułka w kwestii omówienia dwóch projektów uchwał na posiedzeniach komisji.  

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek- objaśnił projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ta uchwała jest obligatoryjna w związku 

z wejściem w życie przepisów , musi być podjęta do dnia 9 września br. Po raz pierwszy pojawił 

się limit na piwo czego do tej pory nie było bo piwo było wydawane bez ograniczeń tylko 

musiano spełniać pozostałe wymogi uchwały o usytuowaniu natomiast nie było limitu 

ilościowego. Obecnie jest wpisana propozycja 95, w tej chwili jest wydanych 91 zezwoleń na 

piwo, zwiększono o 4. Do tej pory nie było limitów na piwo i kto nie prowadził działalności lub 

ją zawieszał to oddawał to zezwolenie bo jak zaczął ponownie prowadzić działalność to bez 

problemu to zezwolenie otrzymał i trochę  się obawiamy, czy ten luz 4 zezwoleń nie jest zbyt 

mały jeśli chodzi o samo piwo oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń  

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
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miejscem sprzedaży od godz. 22.00-6.00. 

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka- Brzesko jest podzielone na części, nie we 

wszystkich częściach naszego miasta są sklepy nocne. Po rozmowach z mieszkańcami, zapytała 

czy ograniczenia czasowe można było by zastosować w części miasta, gdzie są problemy z tym 

związane, czy musimy na całą gminę. 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek-patrząc na inne gminy, szczególnie duże miasta wydaje 

się że jest to możliwe, na przykład na poszczególnych osiedlach. Dodał, że warto dobrze to 

przemyśleć, bo może się okazać zakazem w dwóch czy trzech osiedlach sprzedaży sprawi, że 

pójdą na to osiedle gdzie jest sprzedaż.  

Radna Maria Kądziołka- przedstawiła przykład- jak mam trzy punkty nocnej sprzedaży na 

osiedlu a chce tylko jeden? Wyjaśniła, że ma straszny problem z jednym sklepem.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek-odpowiedział, że tak to nie funkcjonuje. Cofnięcie 

zezwolenia nie jest możliwe. Podał przykład jaki był w ostatnim czasie z cofnięciem zezwolenia 

przedsiębiorcy.   

Radny Kazimierz Sporski- stwierdził, że wprowadzenie zakazu godzinowego sprzedaży 

alkoholu nie wpłynie na zachowania ludzi.  

Radna Maria Kucia- poinformowała, że na jednym i drugim rynku są skargi od mieszkańców. 

Na ostatniej sesji poprosiła komendanta, aby policja podjeżdżająca wyszła do nich i zobaczyli 

co oni faktycznie piją a nie tylko podjeżdżają, przejeżdżają. Jest to miejsce publiczne i nie 

wolno tam pić.  Wyjaśniła, że jest to tylko pewna jedna grupa młodzieży.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek-odpowiedział, że było wczoraj zebranie osiedla Stare 

Miasto i mieszkańcy zgłaszali rzeczywiście ten rynek o którym wspomniała radna M. Kucia.  

Z tego co oni mówili mieszkańcy, że w ciszy nocnej rzadko się zdarza, problem jest w godzinach 

między 20:00 a 23:00. Policja tez ma utrudnioną sprawę, gdyż ciężko udowodnić cisze nocną. 

Zakłócanie porządku oraz spożywanie alkoholu jedynie można udowodnić.  

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka- czy oprócz Ogrodowej skarżą się jeszcze gdzieś 

mieszkańcy z innych osiedli?  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek-odpowiedział, że Ogrodowa, Stare Miasto, na osiedlu 

Brzezowieckim też się zdarzały skargi. Osiedle Brzezowieckie przedstawiło opinie Zarządu 

osiedla, że są przeciwni zakazowi nocnej sprzedaży. Wyjaśnił dodatkowo, że ustawa się 

zmieniła, iż wszystko teraz jest miejscem publicznym, nawet klatki schodowe podlegają 

mandatom.  

Radna Maria Kądziołka- poinformowała, że warto się zastanowić nad tym zakazem, który 

został wprowadzony chcąc załatwić jeden sklep, przy przyjmowaniu nowej uchwały. Dwa 

sklepy PSS-które są niejako spółdzielni, trzymają się jako tako, zostaną bez koncesji. Tam nikt 
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nie siedzi, tam jest sprzedaż detaliczna. Wcześniej czy później te sklepy padną. Poddała myśl, 

aby się zastanowić w tej sprawie przy podejmowaniu uchwały.   

Przewodnicząca komisji B. Borowiecka- wyjaśniła, że przekazuje obawy mieszkańców 

którzy są tym zainteresowani czyli dotyczy to małych przedsiębiorców. Jeśli będą musieli 

czekać na koncesje miesiąc czy dwa w kolejce, to będą musieli zamknąć sklep. Wcale nie 

wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom. Tylko pozbawiamy ich możliwości funkcjonowania. 

Radna Maria Kądziołka- wyjaśniła, że skoro nie będzie podejmowanej w tym miesiącu 

uchwały to warto przemyśleć i zastanowić, ponieważ pewnymi krokami wylano wówczas 

dziecko z kąpielom.  

Po dyskusji podjęto następującej treści opinie:  

Komisja przyjęła do wiadomości następujące projekty uchwał:  

 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych  

 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży i wstrzymuje się z wydaniem opinii do czasu zaopiniowania przez 

poszczególne zarządy osiedli i rad sołeckich. 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. Obrady trwały od godziny  

12.00-14.00 

 

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

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ RM 

W BRZESKU 

……………………………………….. 

BARBRA BOROWIECKA  

 

 

 

Protokołowała: 

Inspektor BRM w Brzesku  

mgr Joanna Szczepka  


