P R O T O K Ó Ł NR 69/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu: 25 lutego 2010 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła Radna Maria
Kądziołka Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:
1. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
• zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady
Miejskiej,
• rozpatrzenie pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
2. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny,
omówienie go i przyjęcie stosownych rozstrzygnięć.
3. Zapoznanie się z problemami występującymi w bieżącej działalności Miejskiego
Ośrodka Kultury w Brzesku.

Ad.1.
Inspektor Zbigniew Matras

objaśnił komisji projekt uchwały w sprawie w sprawie 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.
Przedstawił opinię MOPS w Brzesku w sprawie korzystania z bezpłatnych przejazdów
niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie Legitymacji Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności
MOPS, ważnych wyłącznie
Bilety

po

przeprowadzeniu

10 biletów na miesiąc wydawanych i opieczętowanych przez
z legitymacją.
wywiadu

środowiskowego

zgodnie

z

Ustawą

z

dnia

12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz. Nr 64 z 2004 r.poz.593 z późn. zm./ zostaną wydane na
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podstawie decyzji Dyrektora MOPS tym niepełnosprawnym, których dochód na osobę nie przekracza
500,00 zł netto.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor MOPS może podjąć decyzję

o wydaniu

biletów tym niepełnosprawnym, których dochód na osobę przekracza 500,00 zł netto.
Ustalono, że PCPR wydało około 242 zaświadczenia o niepełnosprawności.

Radna Maria Kądziołka zwróciła uwagę na fakt, że mieszkańców Gminy Brzesko którzy mogliby
korzystać z ulgowych przejazdów jest około 500. Cześć z tych osób nie będzie korzystać z ulgowych
przejazdów ponieważ są to osoby obłożnie chore. Pozostaje natomiast do rozstrzygnięcia zagadnienie
związane ze sposobem finansowania, udzielenia pomocy osobom które mają orzeczenia Powiatowego
Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Radna Apolonia Warzecha przybliżyła przebieg dyskusji i podjęte wnioski dot. przedmiotowego
projektu uchwały z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny, której
przewodniczy.

Radna Maria Kądziołka – zwróciła uwagę na fakt, iż zostaje w tym momencie wprowadzona
jedenasta zmiana do pierwotnej uchwały, jak najszybciej winien zostać przygotowany jednolity tekst
tej uchwały. Poprosiła o dogłębną dyskusję

w tym temacie. Zwróciła uwagę również na fakt iż nie

mamy, żadnych konkretnych danych.
Po zapoznaniu się z propozycjami zmian w uchwale należy stwierdzić, że MOPS będzie miał z tego
powodu więcej pracy, gdyż będzie musiał przeprowadzić
środowiskowy

zgodnie

z

w każdym przypadku wywiad

Ustawą

z

dnia

12 marca 2004 o pomocy społecznej. Ulgi będą przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora MOPS,
tym niepełnosprawnym, których dochód na osobę nie przekracza 500,00 zł netto.

Bogusława Czyżycka-Paryło p.o. dyrektora MOPS
możliwości tj.

odpowiedziała, że rozważano

dwie
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1) przeprowadzenie przez MOPS pełnego wywiadu środowiskowego

z

jednoczesnym przydziałem biletów i wydawaniem ich przez MOPS,

2) wydawanie biletów przez MOPS na podstawie sporządzonego rejestru, ale wówczas jeżeli nie
ma przeprowadzonego wywiadu to na jakiej podstawie ma te bilety wydawać MOPS?

Inspektor Zbigniew Matras

uważa, że przedmiotowa ulga winna trafić do

najbardziej

potrzebujących osób niepełnosprawnych.

Radna Katarzyna Pacewicz - Pyrek zaproponowała, aby Spółka MPK zajmowała się dystrybucją
imiennych biletów dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym

o znacznym stopniem

niepełnosprawności. Wówczas każdy mieszkaniec naszej gminy z takim orzeczeniem uda się do MPK
i tam odbierze imienny bilet wolnej jazdy. Po bilety wolnej jazdy pójdą automatycznie te osoby,
którym jest ta pomoc najbardziej potrzebna, a my będziemy wiedzieć ile konkretnie osób z tej ulgi
skorzystało i dopiero taka kwotę zryczałtować Panu Prezesowi MPK.

Radna Apolonia Warzecha poinformowała, że na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny
trwała bardzo długa i żywa dyskusja. Nie mamy konkretnych informacji ile faktycznie miesięcznie
osób posiadających taki stopień

niepełnosprawności korzysta z usług MPK, możemy tylko

przypuszczać, że jest ich niewiele i wg. opinii radnych

dotacja dla MPK z tego powodu nie musi

zostać aż tak drastycznie zwiększona.

Radny Mirosław Wiśniowski zgodził się z wypowiedzią radnej Kądziołka, jeśli wprowadzimy
wszystkie te ulgi jakie zostały zaproponowane w projekcie uchwały to bezwzględnie Pan Prezes MPK
skieruje do Rady Miejskiej wniosek o zwiększenie dotacji. Radny stwierdził, że ponadto to co MPK
już otrzymuje nie powinno z tego tytułu otrzymywać żadnych innych dopłat. Zapytał panią dyrektor
MOPS czy do Ośrodka wpływały pisma od osób niepełnosprawnych o przyznanie takich ulg ?
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Bogusława Czyżycka - Paryło odpowiedziała, że do Miejskiego Ośrodka Pomocy wpłynęło tylko 1
pismo, ale tylko do wiadomości. Obecnie przy wypłacie świadczeń wydajemy 10 biletów na miesiąc,
ale nie wszyscy świadczeniobiorcy są tym zainteresowani.

Radny Stanisław Milewski zaproponował wprowadzenie imiennych biletów wolnej jazdy, ale tylko
dla mieszkańców naszej gminy.

Po dyskusji nad projektem uchwały komisja podjęła wnioski i opinie:

1. Po analizie projektu uchwały w sprawie 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., w celu bardzo dokładnego rozeznania problemu komisja wnioskuje:

 aby na okres przejściowy 1-go roku, w załączniku nr 5 do projektu uchwały w pkc.3
ppt.7 pozostawić zapis zaproponowany przez Burmistrza Brzeska w projekcie
uchwały.
Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący.

 Jednogłośnie zaopiniowała komisja wprowadzenie nowych zapisów

w projekcie

uchwały :
- w pkc.2. ppkt.3 załącznika nr 5 do projektu uchwały o treści:
„3) inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji /w tym niewidomym/
oraz ich opiekunom, na podstawie legitymacji ZUS lub KRUS wraz
niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji

z orzeczeniem o całkowitej

i dowodu osobistego lub innego

dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Opiekun obowiązany jest posiadać w/w dokumenty przy sobie.
- w pkc.2. pkkt.6 o treści :
6) Osobom korzystającym ze stałej pomocy społecznej,
na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiłku stałego do 10 imiennych
biletów na miesiąc wydawanych i opieczętowanych przez MOPS, ważnych z dowodem osobistym lub
innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzających ich tożsamość.
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1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2009 rok.
Inspektor Renata Pabian omówiła wg. załącznika do protokołu sprawozdanie jw.
Opinia komisji :
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem

z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2009 rok i pozytywnie opiniuje
wykonanie zadań w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie.

•

Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka

przypomniała, na ostatnim posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej odbyła się szeroka dyskusja na temat
przeznaczyć tereny zarezerwowane pod sport

wyrażenia zgody, aby

i wypoczynek pomiędzy ul.

Jasną, Wiejską i Czarnowiejską na tereny budowlane. W posiedzeniu komisji uczestniczył
Pan Kierownik Olchawa, który nie potrafił nam wyjaśnić tego tematu, a chodziło głównie o
wydawanie decyzji WZZiT. Mając powyższe na uwadze, na dzisiejsze posiedzenie zaprosiłam
Panią Architekt Małgorzatę Bugajską, aby przybliżyła nam ten temat. Przed dzisiejszym
posiedzeniem Komisji zapoznałam się z tym tematem i okazało się, że sprawa przedstawia się
całkiem inaczej, niż przedstawił nam to Pan Kierownik Olchawa. W tym terenie, na wniosek
mieszkańców planowane jest utworzenie osiedla domków jednorodzinnych.
momencie można skorzystać ze spec ustawy, ustalić przebieg dróg

W tym

i zrealizować tam

piękne osiedle domków jednorodzinnych. Komisja nasza przyjęła wniosek w tej sprawie, aby
dla tego terenu opracować plan zagospodarowania. W związku z tym, że nie mieliśmy
pełnych informacji poprosiłam na dzisiejsze posiedzenie Panią Architekt Małgorzatę Bugajska
–Pala, aby przybliżyła i wyjaśniła nam ten temat.

Pani Małgorzata Bugajska –Pala odpowiedziała, znając przedmiotowy teren i jego przeznaczenie
oraz wnioski wnoszone przez mieszkańców, przygotowała koncepcję, która dawała orientację o
pojemności tego osiedla i układzie komunikacyjnym. Ponieważ przebieg działek na tym osiedlu jest
dość regularny od południa od ulicy Wiejskiej do ul. Jasnej, więc wystarczy tam przeciąć te działki

6
dwoma lub trzema drogami, które w poprzek dzielą własności i to bardzo ekonomicznie uruchamia
ten teren.
W oparciu o tą koncepcję urbanistyczną, sukcesywnie można wydawać decyzje

o warunkach

zabudowy z równoczesnym wydzielaniem działek pod drogi. Oprócz samego faktu potrzeby realizacji
tej drogi w trybie spec ustawy, jak mieszkańcy by się zgłaszali to te drogi mogłyby by się tworzyć
przy podziałach geodezyjnych. Jest to możliwe, jeśli rada postanowi przeznaczyć ten teren pod
budownictwo mieszkaniowe, to plan miejscowy niewiele tam nowego wniesie.
W związku z czym koszty planu miejscowego wg. niej należy przesunąć w kierunku przygotowania
dróg

w trybie spec ustawy. Są tam wnioski i naciski mieszkańców, więc przy podziałach

geodezyjnych może się tam droga już tworzyć. Wg. wstępnej oceny powstanie tam około 70 działek
w zabudowie wolno stojącej. Podjęła już wstępnie uzgodnienia, ponieważ tam przebiega linia
wysokiego napięcia i należy technicznie wyłączyć część terenu, jest propozycja, aby on przebiegał w
pasie jednej z dróg, czekamy na uzgodnienie z energetyki w tej sprawie. Po wszystkich uzgodnieniach
przystąpimy do wydawania decyzji WZZiT dla budowy budynków mieszkalnych wraz z
wydzieleniem działek. Automatycznie w tych decyzjach opisujemy sukcesywnie wydzielenie
odcinków dróg. Oczywiście w pierwszym etapie dzielone działki musiałyby mieć czasowe
służebności, ponieważ fizycznie tego ciągu dróg jeszcze by nie było na gruncie, nie mniej jednak
przejściowo jest taka możliwość.

Radna Maria Kądziołka – poprosiła o wyjaśnienie, jeżeli np. na dwóch działkach będących
własnością dwóch różnych osób będzie wyznaczona jedna działka budowlana, to znaczy ze strony się
będą musiały dogadać pomiędzy sobą, aby móc się budować, czy tak?

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – były u mnie dwie osoby z ulicy Wiejskiej, które mają domy od
strony północnej, pomiędzy ul. Wiejską, a ul. Jasną i pytały czy ta koncepcja, która powstała tj. że
powstaną drogi zamiast planu wejdzie
zainteresowanym

w życie. Pan Naczelnik Dobranowski udzielił wyjaśnień

i mieszkańcy Ci byli bardzo zadowoleni z tej koncepcji. Są to osoby które

są właścicielami kilku działek i jak najbardziej popierają tą ideę.
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Przewodnicząca Maria Kądziołka - nadmieniła, iż dlatego wprowadziła ten temat ponownie na
dzisiejsze posiedzenie komisji, ponieważ

na poprzedniej komisji podjęliśmy wniosek dot.

opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. Z wyjaśnień jakie otrzymaliśmy
dzisiaj wynika iż, będziemy musieli

wycofać przedmiotowy wniosek. Po zapoznaniu się z

wyjaśnieniami oraz dokładnym rozeznaniu sprawy widzimy, że jest łatwiejsza i szybsza ścieżka na
rozwiązanie tego tematu i mieszkańcy szybciej otrzymają pozwolenia na budowę. Dlatego też
winniśmy podjąć wniosek o wycofaniu wniosku nr 3 podjętego na poprzednim posiedzeniu.
Wniosek komisji:
Po wysłuchaniu

informacji udzielonych przez Architekta Miejskiego

zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Jasną, Wiejską

dot.

propozycji

i Czarnowiejską, Komisja

Rewizyjna wycofuje wniosek nr 3 podjęty w dniu 13 stycznia 2010 r. w sprawie opracowania
planu zagospodarowania przestrzennego

dla

w/w terenu. Komisja ponownie pozytywnie

opiniuje przeznaczenie tych terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
Głosowano jednogłośnie.

3) Komisja zapoznała się z się z wnioskiem Pana Tomasza Hudy oraz informacją Architekta
Miejskiego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji:

 Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego
budynku usługowo – produkcyjno - magazynowego na budynek handlowy branży
spożywczej i przemysłowej;

 Rozbudowa istniejącego zjazdu publicznego z ul. Okulickiego

w Brzesku na

działce nr 834/11.

Radna Apolonia Warzecha przedstawiła ustalenia w sprawie przedmiotowego wniosku z
posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.
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Po wysłuchaniu

informacji przedstawionych przez Panią Architekt Miejską oraz informacji o

pozytywnym stanowisku Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Zdrowia – Komisja
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała ustalenie warunków zabudowy dla w/w obiektów.
Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący.

4) Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe w
Gminie Brzesko za 2009 rok.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu przedstawił Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak.

Radna Maria Kądziołka – dla zobrazowania tematu, poprosiła o przedstawienie - ile stowarzyszeń i
klubów sportowych skorzystało z dotacji w latach poprzednich.
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział, że w roku 2009 z dotacji na swoją działalność skorzystało
17 organizacji, natomiast w roku 2010 było ich już 19 - tyle przystąpiło do konkursu i otrzymało
środki, przekazaliśmy im 750 tysięcy złotych.
Następnie członkowie komisji omówili temat dot. niezadowolenia OKN z wielkości przyznanych im
przez komisję opiniującą wnioski - środków budżetowych na ich działalność statutową.

Ponadto, Sekretarz Stanisław Sułek wyjaśnił, że komisja obniżyła wielkości dotacji dla OKN z tego
tytułu, że Wydział EKiS również realizuje te zadania, ponieważ organizuje wyjazdy na narty. Drugim
powodem było uznanie członków komisji, że jest to sport dla ludzi, których na to stać, bo są tam
organizowane również zagraniczne wyjazdy na narty. Całościowo my jako gmina nie możemy
zweryfikować

tej działalności ponieważ stowarzyszenia podlegają Staroście, my możemy tylko

sprawdzić jak są wykorzystywane nasze środki budżetowe.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – przyznał, że wspierając działalność sportową należy wspierać
te dyscypliny sportu z których korzystają przede wszystkim dzieci

i młodzież w szkołach.
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Radna Maria Kądziołka przybliżyła komisji jakie uruchomione zostały na Osiedlu Kościuszki Ogrodowa działania w zakresie sportu i rehabilitacji między innymi ze środków

z Funduszu

Alkoholowego, mające na celu organizację czasu wolnego.

Naczelnik Józef Cierniak przedstawił w skrócie jakie są wyniki i osiągnięcia sportowe klubów i
stowarzyszeń sportowych min. dzięki przydzielonym środkom finansowym. W następnych latach
należy bezwzględnie wspierać finansowo tą działalność.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że Spółka CAN PACK

znacznie zwiększyła

dotację finansową na działalność OKS. Starania Klubu i Pana Burmistrza w tym temacie u władz
Spółki przyniosły oczekiwane efekty i stosowna umowa została już podpisana.

Po dyskusji opinie komisji:
1. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
środków budżetowych przez organizacje pozarządowe

z wykorzystania

w Gminie Brzesko za 2009 rok.

Głosowano jednogłośnie.

2. Komisja wnioskuje o większe i skuteczniejsze zainteresowanie

dyrektorów szkół

prowadzeniem zajęć sportowych na Kręgielni w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz
programów autorskich. Głosowano jednogłośnie.

5.) Sprawozdanie z działalności MOPS w Brzesku za 2009 rok.
Informację wg. załącznika do protokołu omówiła po. Dyrektora MOPS w Brzesku Bogusława
Czyżycka – Paryło.

W dyskusji głos zabrali:
Radny Stanisław Milewski

poruszył temat

przyznawania węgla z opieki

społecznej

dla

podopiecznych MOPS i potrzeby przeprowadzania weryfikacji tych osób. Niejednokrotnie jest tak,
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że osoba jest zdolna do pracy, nie pracuje, bo się jej nie chce pracować i tym samym otrzymuje
pomoc z MOPS.

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka- Paryło odpowiedziała, że jest katalog osób który dokładnie
określa komu ta pomoc się należy, a komu nie. Jest wniosek danej osoby, my jako MOPS możemy to
weryfikować i wydawać decyzje odmowne, ale do końca nie możemy warunkować pomocy od
zachowania klienta bo jego nastawienie nie ma dla nas wpływu na możliwość korygowania tej
pomocy. Jest oczywiście odpowiedni artykuł, który nam pozwala na ograniczenie środków i pomoc w
formie rzeczowej, ale tak się często dzieje, że dajemy komuś węgiel, ale nie otrzymuje on pieniędzy.
Jeśli by ta osoba zamarzła to ktoś nas za to rozliczy, dlaczego tak się stało . Nie będzie nikt wówczas
mówił, że pił i był nieznośny, tylko że nie udzielono mu pomocy i zamarzł.
Tak Ośrodek i jak i Pani Dyrektor jest bardzo otwarta na tego typu zgłoszenia.

Radna Maria Kądziołka przypomniała, że w roku ubiegłym był złożony wniosek dotyczący
zatrudnienia opiekunek w MOPS i przekazanie tych zadań firmom specjalizującym się w opiece nad
chorymi na zasadzie umowy zlecenia. Czy ten wniosek jest realizowany czy nie.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy pani dyrektor MOPS będzie chciała wykorzystywać
w pracy MOPS zewnętrzne firmy które mają zarejestrowaną działalność w zakresie opieki. W innych
miastach taka forma opieki funkcjonuje

i korzystają z tego. W tym przypadku schodzimy z

kosztów pośrednich jak ZUS, składek na ubezpieczenie.

Dyrektor MOPS odpowiedziała - na ten temat należy popatrzeć również indywidualnie. Jest to 16
osób, które nagle mogą zostać pozbawione stałej pracy.
Do tej pory jako Ośrodek mieliśmy wypracowane swoje metody w tym zakresie, jest bardzo duże
zaufanie środowiska w tym zakresie. Opiekunki to osoby sprawdzone, wykwalifikowane z dużym
stażem pracy.
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Radna Maria Kądziołka przypomniała, że absolutnie nie chodzi tutaj o zwalnianie kogokolwiek, ale
o to, aby pomalutku, małymi kroczkami przekazywać te zadania wyspecjalizowanym firmom. Przy
analizie ubiegłorocznego projektu budżetu

w dziale MOPS Rada Miejska zarezerwowała środki

finansowe na realizację tego zadania w formie zlecenia realizacji tego zadania. Rada zasugerowała,
zawnioskowała, aby

pomału zacząć zlecać usługi opiekuńcze

podmiotom wyspecjalizowanym.

Wówczas wszyscy zyskują na tym, tak osoby potrzebujące opieki, jak również i my /rada/.

Dyrektor MOPS - jest otwarta na wszelkie propozycje i nie zamyka się na żadne nowe rozwiązania,
choć nie twierdzi, że jest wolny rynek. Jeśli osoby korzystające

z tych naszych usług

postanowiłyby od nas odejść to byłby to może jakiś pretekst zrezygnowania z dotychczasowej formy.

Radna Maria Kądziołka – jak, już wcześniej wspomniałam, nie ma mowy

o jakimkolwiek

zwalnianiu, chodzi o wprowadzaniu wolnymi krokami innych rozwiązań, sprawdzonych i dobrych
rozwiązań.

Ponadto w dyskusji z udziałem Pani Dyrektor MOPS

komisja omówiła temat skargi Pana

Glapińskiego dot. zaległości alimentacyjnych.

Po dyskusji podjęto opinie o treści:
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła do wiadomości informacje złożoną przez Panią
Dyrektor MOPS w Brzesku w sprawie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2009 roku.

6) Komisja zapoznała się z pismem SP ZOZ w Brzesku Zakład Analityki Medycznej w sprawie
dofinansowania remontu klimatyzacji.

Radna Maria Kądziołka zwróciła uwagę na fakt, iż do Rady Miejskiej, na Komisje Rady wpływają
z różnych Oddziałów Szpitala pisma z prośbą o pomoc, o pomoc finansową. Pisma takie winny
wpływać za pośrednictwem Dyrekcjo SP ZOZ. To przecież Dyrekcja zna najważniejsze potrzeby, zna
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priorytety, dlatego wnoszę, aby każde pismo wpływające do Rady przechodziło przez Dyrekcję ZOZu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeby SP ZOZ-u są duże, ale nie jesteśmy w stanie sfinansować
wszystkiego, dlatego koniecznym jest, aby priorytety wskazywała Dyrekcja ZOZ-u.

Kolejna sprawa, na którą zwróciła uwagę radna dotyczyła rozwiązania sprawy związanej z
zatrzymywania się autobusów MPK przy szpitalu. Nie może być tak, że nasze autobusy MPK nadal
będą się zatrzymywać na przystanku znajdującym się na dole, natomiast BUS-y podjeżdżają pod
same drzwi szpitala, ta sytuacja

w najbliższym czasie musi ulec diametralnej zmianie. Po

dyskusji Komisja przyjęła opinię -

Opinia komisji :
Komisja zapoznała się z pismem SP ZOZ w Brzesku Zakład Analityki Medycznej w sprawie
dofinansowania remontu klimatyzacji i przyjęła go do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.

7) Komisja wstępnie zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Brzesko na rok 2011 środków finansowych na Fundusz
Sołecki.

Ad.2. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 stycznia
2010 roku.
Ad.3. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny,
omówienie go i przyjęcie stosownych rozstrzygnięć.

Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Maria Kądziołka poinformowała, że

w dniu 22

lutego 2010 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie radna Maria Kądziołka, radna
Katarzyna Pacewicz - Pyrek przeprowadził częściowo kontrolę delegacji służbowych za 3 miesiące
roku 2009 oraz styczeń 2010. Kontrola nie została jeszcze dokończona, po jej zakończeniu zespół
kontrolny przedstawi Panu Burmistrzowi protokół pokontrolny i zapozna Komisję Rewizyjną
wynikami.

z jej
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Ad.4. Zapoznanie się z problemami występującymi w bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka
Kultury w Brzesku.
Dyrektor MOK Małgorzata Cuber przedstawiła komisji wg. załącznika do protokołu sprawozdanie
z działalności MOK za rok 2009.
Ponadto Pani Dyrektor zwróciła uwagę na bardzo pilną potrzebę przeprowadzenia remontu dachu na
budynku MOK. Wykonany kosztorys remontu dachu opiewa na kwotę 120 tysięcy złotych, niestety
w budżecie MOKU nie ma takich środków finansowych dlatego Pani Dyrektor bardzo prosi o
wsparcie finansowe na ten cel.
Ponadto Pani Dyrektor zwróciła uwagę na pilna potrzebę remontu parkietu na głównej sali. Część
środków finansowych na przedmiotowy remont zostanie pozyskanych od sponsorów.

Po krótkiej dyskusji komisja podjęła wnioski :
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości

udzielenia w 2010 r.

pomocy w zakresie remontu dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, w
kwocie 120 tysięcy złotych. Głosowano jednogłośnie.

Na zakończenie posiedzenia komisji radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek poruszyła temat czystości w
szatniach na basenie.

Wniosek komisji : Komisja wnioskuje, aby spowodować by na Krytej Pływalni

w Brzesku,

szczególnie w szatniach była utrzymywana czystość, uzupełniano na bieżąco mydło, gdyż obecny
stan sanitarny pozostawia wiele do życzenia. Głosowano jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 12.30 - 16.00
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