
Protokół Nr 55 / 2009

z  posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego

w dniu 24 marca 2009 roku.

Posiedzeniu  komisji  przewodniczyła  radna  Maria  Kądziołka  przewodnicząca 

komisji. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni. 

Przewodnicząca   powitała  wszystkich  zebranych  na  posiedzeniu  i  przedstawiła 

proponowany porządek posiedzenia komisji, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji,  które odbyło się dnia  

9 marca  2009 roku.

2. Zapoznanie się   i przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Zespół 

Kontrolny – wydatków Sołectwa Jadowniki za 2008 rok. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski  w tym :

 Omówienie  pism  skierowanych  do  rozpatrzenia  przez   Komisje 

Rewizyjną,

 Omówienie  projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.

Ad.1.  Przyjęcie  protokołu z  ostatniego posiedzenia  komisji,  które  odbyło się  dnia  

9 marca  2009 roku.

Protokół  z  posiedzenia  komisji   odbytego  w  dniu  9  marca   2009  roku  został  przyjęty 

jednogłośnie.

Ad.2.  Zapoznanie się  i przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Zespół 

           Kontrolny – wydatków Sołectwa Jadowniki za 2008 rok. 

Przewodnicząca komisji  Maria Kądziołka przedstawiła członkom komisji  projekt protokołu 

z przeprowadzonej przez zespół  kontrolny kontroli  w sołectwie Jadowniki.



(protokół stanowi załącznik do protokołu komisji).

Jednym  z  punktów  zawartych  w  protokole  był wykaz  stwierdzonych  przez  Zespół 

Kontrolny Komisji Rewizyjnej nieprawidłowości:

1. Należy zaznaczyć, iż przy podziale środków dokonanym przez Radę Sołecką dnia 

27 marca 2008 r. została wykreślona pozycja 7 na kwotę 250,oo zł. W pozycji tej 

zarezerwowano 250,oo zł na zakup komputera dla dzielnicowych. Jest to forma 

dotacji,  dlatego też nie ma możliwości  prawnych  wydatkowania tych środków 

przez Sołectwo. Należy ponadto zaznaczyć, iż po wykreśleni tej pozycji środki te 

nie zostały rozdysponowane, tak więc występuje różnica.   

2. Sołtys  wsi  Jadowniki  przedstawił  do  Kontroli  Komisji  Rewizyjnej  faktury 

z  poniesionych  wydatków  na  kwotę  6     044,94  zł.    Pragniemy  zaznaczyć,  iż 

Komisja  Rewizyjna  dnia  12  grudnia  2008  r.  w  pełnym składzie  odbyła  swoje 

posiedzenie    w miejscowości Jadowniki, na którym to posiedzeniu zobowiązała 

Pana  Sołtysa  do  przedstawienia  Komisji  całości  dokumentacji  związanej 

z   wydatkami  2008  roku.  Dopiero  dnia  04  lutego  2008  r.,  po  telefonicznym 

wezwaniu  przez  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej   Pan  Sołtys  przedłożył 

rozliczenie wydatków 2008 roku, ale jedynie na 1/3 przydzielonej kwoty., tj.  na 

kwotę 6 044,94 zł., a winien przedłożyć na 15 907,oo.  Jak widać   z powyższego 

dokumenty  przedłożone  przez  Sołtysa  wsi  Jadowniki  do  Kontroli  Komisji 

Rewizyjnej są niekompletne.  

Inne uwagi do dokumentów przedstawionych przez Pana Sołtysa Komisji Rewizyjnej :

1. Należy zaznaczyć, iż przy podziale środków dokonanym przez Radę 
Sołecką dnia 27 marca 2008 r. została wykreślona pozycja 7 na kwotę 
250,oo zł. W pozycji tej zarezerwowano 250,oo zł na zakup komputera 
dla  dzielnicowych.  Jest  to  forma  dotacji,  dlatego  też  nie  ma 
możliwości prawnych  wydatkowania tych środków przez Sołectwo. 
Należy ponadto zaznaczyć, iż po wykreśleni tej pozycji środki te nie 
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zostały  rozdysponowane,  nie  ma  nigdzie  wzmianki 
o rozdysponowaniu powyższej kwoty.   

2. Sołtys  wsi  Jadowniki  przedstawił  do  Kontroli  Komisji  Rewizyjnej 
faktury  z  poniesionych  wydatków  na  kwotę  6     044,94.    Pragniemy 
zaznaczyć, iż Komisja Rewizyjna dnia 12 grudnia 2008 r. w pełnym 
składzie  odbyła  swoje  posiedzenie  w  miejscowości  Jadowniki,  na 
którym to posiedzeniu zobowiązała Pana Sołtysa do przygotowania 
i  przedstawienia  Komisji  całości  dokumentacji  związanej 
z   wydatkami  2008  roku.  Dopiero  dnia  04  lutego  2008  r.,  po 
telefonicznym wezwaniu  przez  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej 
Pan Sołtys przedłożył rozliczenie wydatków 2008 roku, ale jedynie na 
część  przydzielonej  kwoty.,  tj.  na  kwotę  6 044.94  zł.,  a  winien 
przedłożyć  na  15 907,oo.   Jak  widać  z  powyższego  dokumenty 
przedłożone  przez  Sołtysa  wsi  Jadowniki  do  kontroli  są 
niekompletne.  

3. Protokoły  z  posiedzeń  Rady  Sołeckiej   są  nie  podpisane,  /bez 
pieczątek/ czyli nie stanową dokumentów.

4. W  przekazanych  dokumentach  pod  niektórymi  listami  obecności  brak 
protokołów – np. z posiedzenia z dnia 11 stycznia 2008 r.

5.  Przy  niektórych posiedzeniach brak listy obecności np. 15 lipca 2008 r., 
czy 8 sierpień 2008 r.

6. W materiałach przedstawionych do kontroli  Komisja Rewizyjna otrzymała 

część  uchwał.  Na  podstawie  otrzymanych  kopii  uchwał  stwierdzono,  że 

podejmowane  uchwały:  nie  są  numerowane,  nie  posiadają  podstawy 

prawnej do ich podjęcia.  

W ślad za tym należy zadać pytanie  –  Czy uchwały  podejmowane przez 

Radę Sołecką są przez Pana Sołtysa przekazywane do Burmistrza Brzeska, 

celem sprawdzenia ich zgodności z prawem ?

7. Z protokołu z dnia 11 lipca 2008 r. wynika, iż została podjęta uchwała Rady 

Sołeckiej,  jednakże  pod  protokołem  i  w  przekazanych  dokumentach 

przedmiotowej  uchwały nie ma.  Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2008 r. 
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Rada Sołecka podjęła uchwałę cyt. „Rada opracowała uchwałę o karze za 

nielegalne zaśmiecanie środowiska”/co wynika z protokołu z  posiedzenia 

Rady Sołeckiej/– czego przedmiotowa uchwała dotyczy?                                

Rada  Sołecka  nie  ma  kompetencji  do  nakładania  jakichkolwiek  kar 

/dodatkowego opodatkowania mieszkańców/, nie może podejmować takich 

uchwał.  W  materiałach  przekazanych  do  kontroli  brakuje  przedmiotowej 

uchwały. Należy zadać podstawowe pytanie – które zostało zadane w pkt. 6. 

8. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, Rada Sołecka na posiedzeniu 

w dniu   09 maja 2008 r. przyjęła kilka uchwał. Między innymi została podjęta 

uchwała w sprawie uczestnictwa członków Rady Sołeckie w delegacjach na 

święta państwowe – czy uchwała jest realizowana ?

Zdajemy sobie  sprawę z  tego,  iż  Sołtysi  i  Przewodniczący  Osiedli  swoje  funkcje 

pełnią społecznie, jednakże, jeżeli ktoś podejmuje się pełnienia pewnych funkcji należy liczyć 

się z tym, iż bierze się na siebie także obowiązki z których należy wywiązywać się w miarę 

poprawnie oraz ponosić odpowiedzialność za ich realizację.

      Ponadto, należy również szanować pracę i czas innych osób. Już dnia 12 grudnia 2008 r. 

Pan Sołtys został poproszony o przygotowanie i przedstawienie Komisji Rewizyjnej pełnej 

dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Sołectwa, w związku z faktem, iż na posiedzeniu 

w dniu 12.12.2008 r., które odbyło się w Jadownikach Komisja Rewizyjna nie była w stanie 

dojść do ładu z przedstawionymi przez pana Sołtysa materiałami. Przedstawione materiały 

był cząstkowe, brak było faktur /rachunków/, przedstawiono Komisji Rewizyjnej tylko część 

uchwał podejmowanych przez Radę Sołecką, a o podejmowaniu uchwał dowiadujemy się 

z  protokołów z posiedzeń Rady Sołeckiej.  Zespół  Kontrolny ma wrażenie,  iż  od dnia  12 

grudnia do dnia 04 lutego 2009 r.  Pan Sołtys nie poczynił żadnych kroków, aby przygotować 

i  przedstawić Komisji Rewizyjnej  dokumentację dotyczącą wydatków Sołectwa.

W związku z faktem, iż Pan Jerzy Gawiak Sołtys wsi Jadowniki,  pomimo tego, iż 

został  zobowiązany  do  przygotowania  i  przedstawienia  całości  dokumentacji  związanej 
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z wydatkami Sołectwa za 2008 rok, na co miał czas prawie półtorej miesiąca nie przygotował 

stosownych  materiałów  Zespół  Kontrolny  nie  mógł  dokonać  pełnej  kontroli  i  analizy 

wydatków 2008 r. i zbadać zasadności zarzutów członków Rady Sołeckiej. Odnosząc się do 

zaistniałej  sytuacji,  należy przyznać /w całej  rozciągłości/  rację Radzie Sołeckiej  –  jeżeli, 

Komisja Rewizyjna nie jest  w stanie wyegzekwować od Pana Sołtysa przedstawienia pełnej 

dokumentacji  dotyczącej  wydatków  Sołectwa  za  2008  r.  to  jak  ma  tego  dokonać  Rada 

Sołecka ?

                   Dnia 27 lutego 2009 r. Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożonym przez 

Zespół Kontrolny materiałem. Po dyskusji Komisja Rewizyjna  podjęła następujące wnioski 

które skierowała do Burmistrza Brzeska Pana Grzegorza Wawryka.

o W związku  z  koniecznością  zakończenia  kontroli  wydatków Sołectwa Jadowniki  - 

Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą  do Pana Burmistrza    o przedłożenie komisji 

wszystkich pism oraz uchwał dot.  wydatków  sołectwa Jadowniki  za 2008 rok, ze 

szczególnym uwzględnieniem  zmian  dokonanych w „planie finansowym sołectwa” 

na przestrzeni tego roku.   Głosowano:  6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

o Komisja  upoważnia Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej  do przedstawienia Radzie 

Sołeckiej wsi Jadowniki  ustaleń zawartych  w protokole  z kontroli przeprowadzonej 

w sołectwie. Głosowano  jednogłośnie.  

         Dnia 13 marca 2009 r. Zespół Kontrolny wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Panem  Krzysztofem  Ojczyk  uczestniczył  w  posiedzeniu  Rady  Sołeckiej  wsi  Jadowniki 

zapoznając ją ze wstępnym protokołem kontroli, na początku tego posiedzenia Pan Sołtys 

Jerzy Gawiak złożył rezygnacje z funkcji sołtysa wsi Jadowniki.  Następnie po uzgodnieniach 

pomiędzy  pracownikiem Biura  Samorządowego Panią  Elżbietą  Kania,  a  przewodniczącą 

Zespołu Kontrolnego, ustalono, iż wyszukanie faktur będzie wymagało dużo pracy i czasu, 

w  związku  z  czym,  –  Zespół  Kontrolny  wykorzysta  do  dokończenia  kontroli  -  księgowe 

„Zestawienie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r.”
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W trakcie roku budżetowego Pan Jerzy Gawiak  złożył do Burmistrza Brzeska 4 wnioski 

o dokonanie zmian w budżecie. Z przedstawionych przez Pana Sołtysa dokumentów wynika, 

iż tylko jedna zmiana w budżecie sołectwa Jadowniki była uzgodniona z Radą Sołecką.  

Zalecenia Komisji Rewizyjnej :

1. Sołtys wsi Jadowniki Pan Jerzy Gawiak w trakcie roku budżetowego 2008 

nie uzgadniał, nie konsultował z Radą Sołecką części przesunięć środków 

finansowych, przyznanych przez Radę Miejską, co jest niezgodne z & 32, ust. 

3 i ust. 5 cyt:

       „3.      Za prawidłową gospodarkę finansowa sołectwa odpowiada :
a) Sołtys

b) Rada Sołecka”

    „5.  Podział środków finansowych na poszczególne zadania rzeczowe  
i  inwestycyjne  w  Sołectwie  proponuje  Sołtys  w  uzgodnieniu  z  Radą  
Sołecką.”

                                   Komisja Rewizyjna zobowiązuje Sołtysa wsi Jadowniki 

do działań zgodnych z  prawem,  między innymi Statutem Samorządu mieszkańców 

Sołectwa Jadowniki stanowiącym załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/106/2004 Rady 

Miejskiej  w Brzesku z dnia 28 stycznia 2004 roku.   

2. Zaleca podejmowanie uchwał zgodnie z  obowiązującym prawem. Każda 

uchwała musi posiadać podstawę prawną, kolejny numer, jasno określone 

rozstrzygnięcie, musi być podpisana i opieczętowana.

3. Każda  uchwała  musi  zostać  w  terminie  14  dni  od  dnia  podjęcia 

przekazana do Urzędu Miejskiego – patrz vide & 22 cyt:

      „& 22  Kopię protokółu z Zebrania Wiejskiego z wyodrębnionymi tekstami uchwał oraz  

kopię listy obecności, Sołtys przekazuje do Urzędu Miejskiego w Brzesku w terminie 14-tu dni.” 
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aby  umożliwić  sprawowanie  nadzoru  nad  podejmowanymi 

rozstrzygnięciami  Burmistrzowi  oraz  Radzie  Miejskiej  –  cyt.   : 

„ § 23 Statutu Sołectwa :

1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Burmistrz  Brzeska oraz  

Rada Miejska w Brzesku.

2. Uchwały  Zebrania  Wiejskiego  lub  Rady  Sołeckiej  mogą  być  uchylone  przez  

Burmistrza tylko wówczas jeśli nie spełniają wymagań prawnych lub uderzają w  

sposób rażący  w interes gminy.” 

4.  Komisja  Rewizyjna  zaleca,  aby  Sołtys  dla  dobra  Sołectwa,  dla  dobra 

mieszkańców Sołectwa Jadowniki zacieśnił  współpracę z Radą Sołecką, 

zgodnie z unormowaniami zawartymi w Statucie Sołectwa.

5. Komisja Rewizyjna zaleca, aby Sołtys wsi Jadowniki na bieżąco prowadził 

dokumentacje  Sołectwa,  w  tym  zbiór  uchwał  Zebrania  Ogólnego 

Mieszkańców  oraz  Rady  Sołeckiej,  jak  również  wszystkich  innych 

dokumentów dotyczących Sołectwa Jadowniki. 

       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego protokołu. 

Opinia komisji :

Komisja Rewizyjna  przyjęła pozytywnie, jednogłośnie protokół z kontroli przeprowadzonej 

przez  Zespół  Kontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Brzesku,  powołany  w  celu 

zbadania poprawności wydatków sołectwa Jadowniki  za 2008 rok oraz przyjęła zalecenia 

pokontrolne.

Ad.3. W sprawach bieżących Komisja  Rewizyjna zaopiniowała:

 Przewodnicząca komisji  Maria Kądziołka  przedstawiła pismo Małopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o/ w Tarnowie  dot. złożenia wyjaśnień do  
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pisma  jakie  złoży,  w  dniu  18  marca  br.   do  Pana  Wojewody  Pan  Bogdan  

Zachara   zam.  Mokrzyska  ul.  Na  Stoku  w  którym  to  piśmie  Pan  Zachara  

zaskarża  Uchwałę  Nr  XXXVIII(258)2009  z  dnia  11  lutego  2009  roku   oraz  

wnioskuje             o rozwiązanie  Rady Miejskiej w Brzesku.

Wniosek komisji :

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Wydział 

Prawny i  Nadzoru,   o   ustosunkowanie się   do pisma złożonego przez Pana Bogdana 

Zachara zam. Mokrzyska w sprawie podjętej Uchwały Nr XXXVIII/258/2009 z dnia 11 lutego 

2009  roku,  kieruje  powyższe  pismo  do  Pana  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  oraz 

Burmistrza  Brzeska  -  celem  przygotowania,  na  podstawie  posiadanych  dokumentów 

stosownej odpowiedzi  Wojewodzie Małopolskiemu.  Głosowano jednogłośnie.

 

 Skarbnik Gminy Pani  Celina Łanocha   omówiła projekt  uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok.

W  dyskusji  nad  projektem  uchwały  radni  zadawali  pytania  oraz  dzielili  się  pewnymi 

wątpliwościami. 

Na wszelkie zapytania członków Komisji odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Pani Celina 

Łanocha. Pani  Skarbnik  przedstawiła  komisji  dodatkowe  zmiany  do  przedmiotowego 

projektu  uchwały   dot.  wieloletnich  planów  inwestycyjnych  –  przybliżyła  czego  dotyczy 

powyższa zmiana. W związku z tym  do projektu uchwały po wprowadzeniu zmian  zostanie 

dołączony nowy załącznik  nr  6 jak również zmianie ulegnie  załącznik   prognoza spłaty 

długu. 

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel  przybliżył komisji   przebieg prac przygotowawczych 

związanych  z propozycją złożoną gminie przez P. Urbanów. W chwili obecnej  prowadzone 

są rozmowy z mieszkańcami  budynku Mickiewicza 68  w tym temacie. 
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Przewodnicząca  komisji  Maria  Kądziołka  przypomniała,  że   Komisja  Rewizyjna  na 

jednym ze swoich posiedzeń wstępnie analizowali propozycje przedstawione przez Państwa 

Urban.  Zawnioskowała, aby na najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Burmistrz Brzeska 

przedstawił komisji  pełną informację  w tym temacie:  jakie kroki poczyniono w tym temacie, 

co na obecną chwilę zostało ustalone. 

Wniosek  komisji :

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  przedstawienie  na  najbliższym posiedzeniu 

komisji w miesiącu kwietniu br. pełnej informacji, jakie do chwili obecnej  poczyniono kroki 

i  jakie  podjęto  ustalenia  dot.  propozycji  złożonych  przez  Państwo  Urbanów  w  sprawie 

koncepcji   dot.   zbycia  zabudowanej  nieruchomości  położonej   przy  ul.  Mickiewicza  68 

w Brzesku.  Głosowano jednogłośnie. 

 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał

w sprawach  :

1) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009,

2) zmiany uchwały Nr VIII/53/95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie 

ustalenia systemu   stref na liniach komunikacyjnych i cen urzędowych 

za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 

Spółka z o.o.

3) zmiany uchwały nr  XXXVII  /  245 /  2005 Rady Miejskiej  w Brzesku 

z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania 

lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Brzesko,

4) przystąpienia  Gminy  Brzesko  do  porozumienia  "Słoneczna 

Małopolska",

5) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008-2015,

6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień,

7) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczepanów,

8) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrzyska,
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9) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wokowice,

10)  utworzenia  dodatkowego   obwodu  głosowania  w  wyborach   do 

Parlamentu  Europejskiego.

                             

 Zapoznano  się  z  treścią  Uchwały  Nr  1/2009  podjętej  na   zebraniu  Osiedla  

Okocimskie   w  sprawie  wydania  negatywnej  opinii   mieszkańców  dot.  

lokalizacji  salonów gier na ulicy Mickiewicza 31 w Brzesku, oraz opiniami z  

miast Tarnowskie Góry, Wisła, Ruda Śląska w tej  sprawie.

 Zapoznano się z pismem mieszkańców  budynku Mickiewicza 31 w Brzesku 

dot. lokalizacji salonu gier.

            Zastępca Burmistrza Jerzy Cyrkiel  - wyjaśnił, że  budynek  w którym 

proponuje się  otwarcie salonu gier również mają nr 31, szerzej jeśli sobie komisja 

życzy,   może wyjaśnić  to  Pan Naczelnik Makuch, jest to zaszłość.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek   zwróciła uwagę, że gdyby nawet doszło do utworzenia 

salonu gier  w  budynku przy  ulicy  Mickiewicza  31  to  zapewne nie  byłoby  tam żadnego 

zakłócania  porządku  przez   bywalców,   jednak  powstały  salon  na  pewno  będzie 

zagrożeniem dla  ludzi   podatnych na  uzależnienia.

Po wyczerpaniu porządku obrad  posiedzenie komisji zostało zakończone.

Obrady trwały od godz. 13.00 - 15.30

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Brzesku 
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