
Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg Wniosków i Petycji 

 

Protokół nr 5/2019 

5 Posiedzenie w dniu 11 czerwca 2019 

Obrady rozpoczęto 11 czerwca 2019 o godz. 08:30, a zakończono o  

godz. 12:10 tego samego dnia. 

 

Obecni Komisja Rewizyjna : 

1. Barbara Borowiecka 

2. Piotr Duda 

3. Anna Lubowiecka 

4. Bogusław Sambor 

5. Jarosław Sorys 

Obecni Komisja Skarg Wniosków i Petycji: 

1.Rafał Cichoński 

2.Jadwiga Dadej 

3.Piotr Duda 

4.Anna Lubowiecka 

5.Jarosław Sorys 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Otwarcia posiedzenia komisji dokonali kolejno  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny 

Piotr Duda oraz Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji radna Anna 

Lubowiecka,  którzy powitali wszystkich zebranych na posiedzeniu  komisji. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji stwierdzili prawomocność obrad 

komisji Rewizyjnej. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu. 

Załącznik nr 2 stanowi Lista gości zaproszonych na posiedzenie komisji. 

 



Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  Piotr Duda  przedstawił proponowany porządek posiedzenia 

komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji ?.  

Zaproponował wprowadzenie zmiany w porządku posiedzenia wspólnych komisji tj. pkt. 6 

będzie stanowić pkt.3. porządku posiedzenia komisji.  Zaproponowana zmiana w porządku 

posiedzenia komisji została przyjęta pozytywnie. 

Porządek posiedzenia wspólnych komisji po zmianie – stanowi załącznik do protokołu 

w pkc.3. 

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

2.      Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

3.      Informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych. 

 

4.      Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów z posiedzeń komisji 

odbytych  w dniach 25 marca 2019 r, 04 kwietnia 2019 r. i 10 maja  2019 r. 

 

5.      Analiza raportu o stanie Gminy Brzesko. 

 

6.      Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 

w Gminie Brzesko. 

 

7.      Informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych. 

 

8.      Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

 

9.      Zamknięcie posiedzenia komisji. 

 

Ad.3. Informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii   i Rozwoju UM w Brzesku Rafał Najdała 

przedstawił komisji informacje na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych  

przez Gminę Brzesko. Omówił nabór do projektu  Rozwój Lokalny, przedstawił jak wygląda 

przygotowanie do tego naboru, potrzebne niezbędne dokumenty do złożenia wniosku, 

możliwości otrzymania bezzwrotnych środków. 

Radny Piotr Duda zapytał w sprawie  możliwości pozyskania przez Gminę Brzesko środków 

finansowych z Funduszu Norweskiego. 

Radna Anna Lubowiecka zapytała w temacie rozstrzygnięcia wniosku „Sportowa Polska” , 

jaka jest graniczna data  rozstrzygnięcia tego konkursu. 

 



Pan Rafał Najdała odpowiedział radnej Lubowieckiej, że powyższy wniosek nie ma 

większych szans na pozytywne załatwienie- uzasadnił jaka jest tego przyczyna. 

Poinformował, że większe szanse uzyskania środków z programu „ Sportowa Polska” mają 

poważne kluby sportowe.    

Radna Barbara Borowiecka – zapytała, czy są możliwości finansowe pozyskania dalszych 

środków  pozabudżetowych na  realizację w przyszłości  kolejnych etapów budowy parku 

Wypoczynku na Osiedlu Jagiełły. 

Pan Rafał Najdała udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Borowieckiej  jakie są 

możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na kontynuację budowy Parku 

Wypoczynku. 

Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach przedstawił komisji możliwości pozyskania 

środków pozabudżetowych z PROW i LGD na realizację zadań inwestycyjnych w gminie. 

Środki unijne zostały już  zakontraktowane w roku 2017 i zostały już wydane , przez 

najbliższe 2-3 lata nie będzie już  żadnych środków do rozdania. 

Pan Rafał  Najdała zapewnił radną Borowiecką, że jeśli tylko pojawią się możliwości 

uzyskania środków  finansowych na kontynuację  budowy Parku Wypoczynku,  to na pewno 

Gmina będzie o te środki aplikować. 

Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie zaplanowanej budowy pełnowymiarowego boiska 

przy PSP nr 1 w Jadownikach  oraz jakie są szanse  realizacji tej inwestycji i z jakiego 

programu. 

Pan Rafał Najdała przedstawił  co było  głównym powodem braku aplikowania Gminy o 

środki finansowe na budowę boiska. Główna przeszkoda to brak  środków na wkład własny 

gminy. 

Radny Jarosław Sorys   ponownie nawiązał do budowy pełnowymiarowego boiska Orlik dla 

mieszkańców Jadownik oraz  możliwości pozyskania środków z Funduszu Norweskiego. 

Radny stwierdził, że wszystkie gminy  startują po środki z tej samej pozycji. 

Po dyskusji opinia komisji. 

 

Komisje zapoznały się i przyjęły do wiadomości Informację na temat wykorzystywania 

dotacji i programów unijnych  w Gminie Brzesko. 

 

Na salę posiedzenia komisji przybył Pan Dyrektor Józef Cierniak, w związku z powyższym 

komisja przystąpiła do omówienia pkt. 6 porządku posiedzenia komisji. 

 

Ad.6. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w 

Gminie Brzesko. 

 



Dyrektor Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak  dokonał omówienia informacji 

na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie przerwy wakacyjnej na terenie Gminy 

Brzesko. 

 

Ponadto komisja zapoznała się z informacjami na temat organizacji letniego wypoczynku 

przez MOK, MOPS, Bibliotekę, BOSiR. 

 

Opinia komisji: Pozytywnie zaopiniowały komisje Informacje nt. planowanego wypoczynku 

dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko, organizowanego przez Placówki 

Oświatowe, MOK,MOPS i PIMBP w Brzesku. 

 

Ponadto Dyrektor Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak  dokonał omówienia 

informacji na temat wdrażania reformy szkolnictwa na terenie Gminy Brzesko. 

 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odniósł się do tematu wygaszania gimnazjów i 

zwolnień nauczycieli z tego powodu. Zwrócił uwagę iż w Gminie Brzesko jest  specyficzna 

sytuacja  bo funkcjonowały same gimnazja bez zespołów szkół i to jest właśnie największa 

przyczyna tych wszystkich zwolnień nauczycieli. Sytuacja w oświacie jest nie najlepsza  - 

Burmistrz uzasadnił swoje obawy. 

 

Radna Anna Lubowiecka zwróciła się  do Dyrektora Cierniaka o odniesienie się do pisma 

Deklaracji Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia 

ideologii „ LGBT” do wspólnot samorządowych. 

Pan Dyrektor Józef Cierniak udzielił odpowiedzi radnej przedstawiając własne zdanie na  

powyższy temat. 

Opinie komisji: 

 Do wiadomości przyjęła komisja Informacje Dyrektora Wydziału EKiS na temat 

wdrożenia reformy  edukacji w Gminie Brzesko, na podstawie danych otrzymanych ze 

szkół. 

 Komisja przyjęła do wiadomości Deklarację Sejmiku Województwa Małopolskiego w 

sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „ LGBT” do wspólnot 

samorządowych. 

 

Ad.4. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów z posiedzeń komisji 

odbytych w dniach 25 marca 2019 r, 04 kwietnia 2019 r. i 10 maja 2019 r. 

 



 Do protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej  odbytego w dniu 10 maj  2019 roku 

nie wniesiono żadnych uwag – protokół został przyjęty. 

 Protokoły ze wspólnego posiedzenia komisji odbytego w dniach 25 marca 2019 r.  

i 4 kwietnia 2019 r. został przyjęte z uwagami. 

Ad.5. Analiza raportu o stanie Gminy Brzesko. 

Raport o stanie Gminy omówił Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach. 

W dyskusji zapytano: 

Radny Jarosław Sorys nawiązał do złożonych przez Gminę wniosków w sprawie pozyskania 

środków finansowych na budowę kanalizacji; 

Radna Barbara Borowiecka odniosła się do budowy Parku Wypoczynku na Osiedlu 

Jagiełły w latach kolejnych i trudności związanych z brakiem środków  na ten cel. 

Ponadto radni zadawali pytania  dot. wykonania programu Rewitalizacji  dla Gminy 

Brzesko. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach  odniósł się do tematu związanego z likwidacją PSP 

w Wokowicach . 

Radny Jarosław Sorys  nawiązał do wypowiedzi Pana Burmistrza dot. szkoły w 

Wokowicach podjętych oraz nie podjętych działań przez gminę w zakresie jej likwidacji. 

Zapytał co będzie dalej z budynkiem szkoły, czy są propozycje jego zagospodarowania. 

Radny zwrócił również uwagę na opustoszały budynek w Jadownikach po byłej poczcie. 

Przypomniał historię budowy budynku poczty w Jadownikach w czynie społecznym przez 

mieszkańców, zawarte porozumienia z pocztą w sprawie zagospodarowania i remontu 

przedmiotowego budynku. 

Ponadto nawiązano do budowy mieszkań komunalnych przez prywatnych przedsiębiorców , 

dobrej komunikacji Brzeska z Krakowem i Tarnowem jak również  ochrony powietrza i 

środowiska w Gminie Brzesko. 

 

Po dyskusji opinia komisji|: 

Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały komisje  Przedstawiony Raport o Stanie Gminy 

Brzesko za rok 2018. 

 

Ad. 7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

 

W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała: 

1)      Zapoznano się z Opinią RIO w Krakowie dot.  pozytywnego zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Absolutorium Burmistrzowi Brzeska. 



2)      Komisje zapoznały się z pismem w sprawie obniżki czynszu lokalu użytkowego   oraz 

wyjaśnieniami merytorycznego pracownika UM do wniosku. Wniosek omówiła Pani 

Inspektor Elżbieta Spyrka. 

3)      Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały komisje projekt uchwały w sprawie wzoru 

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

4)      Komisje zapoznały się i przyjęły do wiadomości Rezolucję w sprawie walki ze 

smogiem.  

 

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji Piotr Duda oraz 

Anna Lubowiecka  zamknęli obrady komisji. 

 

                                            ( Pełna dyskusja komisji – płyta CD) 

Przewodniczący posiedzenia komisji 

 

Rada Miejska w Brzesku 

 

                                                           (-)     Anna Lubowiecka                                   

 

 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska 

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 


