P R O T O K Ó Ł NR 75 /2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu: 13 sierpnia 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.

Przewodnicząca

Komisji

zaproponowała

poszerzenie porządku posiedzenia komisji o pkt. przyjęcie protokołu z dnia 23 czerwca
2010 roku. Proponowany porządek posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty
jednogłośnie:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 czerwca
2010 roku.
2. Informacja

na temat bieżących remontów i inwestycji w obiektach

oświatowych Gminy Brzesko.
3. Informacja na temat funkcjonowania

szkół i przedszkoli na terenie

Gminy Brzesko.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał na
najbliższą sesję Rady Miejskiej, oraz pism i wniosków wpływających do
komisji.

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji, odbytego w dniu 23 czerwca 2010 roku został
przyjęty jednogłośnie.

Ad.2. Informacja

na temat bieżących remontów i inwestycji w obiektach

oświatowych Gminy Brzesko.
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Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak przedstawił komisji informację na temat
bieżących remontów i inwestycji w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie
Gminy Brzesko.
Naczelnik przybliżył komisji

informacje na temat prowadzonego obecnie remontu

w budynku Przedszkola nr 3 w Brzesku, które zostało w ostatnim czasie zalane przez
awarie wodociągową w MOPS. Budynek przedszkola w miesiącu lipcu br. został
wyremontowany, a tydzień temu został zalany przez MOPS i obecnie wykonuje się
ponowny remont placówki. W wyniku zalania oszacowane straty wynoszą około 20
tysięcy złotych. Cześć środków na remont przedszkole pozyska z ubezpieczenia,
natomiast pozostałą kwotę musi zostać zabezpieczona z budżetu Gminy.

Radny Mirosław Wiśniowski zapytał, dlaczego pan Naczelnik stwierdził, że
z ubezpieczenia przedszkole pozyska tylko część środków, a reszta będzie z budżetu
Gminy. Po to jest ubezpieczenie, aby ubezpieczyć cały majątek i wówczas można
otrzymać zwrot na cały remont.

Naczelnik Józef Cierniak poinformował dalej, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych
zagrożeń

i rok szkolny rozpocznie się normalnie we wszystkich szkołach

podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

Radna Maria Kądziołka poprosiła o informacje:
 Na jakim etapie w chwili obecnej jest budowa Hali Sportowej przy SP Nr 3
w

Brzesku,

czy

prace

na

tej

inwestycji

realizowane

są

zgodnie

z harmonogramem;
 Na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji

rozbudowy budynku

Przedszkola nr 4 w Brzesku;
 Na sesji zgłosiła wniosek w imieniu mieszkańców o wybudowanie boiska przy
PSP w Buczu. Pan Naczelnik podał informację, że Pani Dyrektor Szkoły
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Podstawowej w Buczu nie zgłaszała żadnych potrzeb, a przecież potrzeby są
i to duże potrzeby.
 Czy podjęto, a jeżeli tak, to jakie decyzje podjęto w sprawie przedszkola na
Osiedlu „Zielonka”, czy będziemy budować nowy budynek, czy będziemy
przeprowadzać remont obecnej siedziby przedszkola. Decyzje muszą zostać
podjęte w najbliższym czasie.

Radna Apolonia Warzecha podziękowała za rozpoczęty remont PSP Nr 1
w Jadownikach. Wiele razy prosiła o to w interpelacjach na sesji, bo faktycznie ta
szkoła była w bardzo złym stanie technicznym. Radna poprosiła o rozwiązanie tematu
świetlicy w tej szkole bo wiele dzieci korzysta z obiadów. Jeżeli chodzi o przedszkole Nr
3 i MOPS, byliśmy tam z Komisją Zdrowia w miesiącu lipcu br. Widzieliśmy stan
techniczny budynku MOPS, zapoznaliśmy się ze stanem prawnym budynku i komisja
podjęła wnioski w tym temacie. Budynek jest w złym stanie technicznym, nie
remontowany od wielu lat i nie wiadomo kto za co jest odpowiedzialny.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała w temacie budynku SP nr 3, a głównie
rozmieszczenia pomieszczeń kuchennych, poprosiła o wspieranie pani dyrektor szkoły
w działaniach tym zakresie. Jest tam obecnie kłopot, zostały zaprojektowane
pomieszczenia kuchenne, ale nie
w

stronę

hali

sportowej.

do przyjęcia jest, że drzwi będą się otwierały

Komisja

Gospodarki

Komunalnej

była

na

wizji

i zaproponowano, aby te drzwi umiejscowić z drugiej strony.

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, odbyło się dwa dni temu spotkanie z Panią
dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku. Rozmawialiśmy na temat innej koncepcji rozwiązania
tego problemu tj. przesunąć drzwi w stronę świetlicy, a świetlicę dalej i wykorzystać
cześć korytarza. Temat ten musi rozeznać architekt, musi być to rozwiązane, bo SP Nr
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ma najwięcej żywionych dzieci, a najmniejszą kuchnię, która jest totalnie nie

funkcjonalna.

Radna Maria Kądziołka - zapytała, w temacie odwodnienia budynku Szkoły
Podstawowej w Mokrzyskach. W ostatnich latach w szkole tej przeprowadzaliśmy
remont w szatniach oraz stołówce - Czy prawdą jest, że w ostatnim czasie ponownie
woda podeszła do budynku i część wykonanych prac zostało zniszczone.
Jeśli chodzi o budynek MOPS, w trakcie prowadzonych dyskusji złożyliśmy wniosek
o rozważenia możliwości przeniesienia siedziby przedszkola, oczywiście nie teraz, ale
w najbliższej przyszłości na Pomianowski Stok, ponieważ powstaje tam duże, nowe
osiedle, względnie w inne miejsce. Poprosiła o informację, czy w tej sprawie były
podejmowane jakieś kroki, działania.

Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział na zapytania radnych dot.:
 PSP Nr 3, jak przebiegają prace budowlane na hali sportowej. Pojawiły się
nieznaczne opóźnienia

w

wykonaniu robót ziemnych. Trudności wynikły

z faktu, że około 1,5 m pod ziemią natrafiono na nie zidentyfikowane kable
telefoniczne.
W związku z tym nieznacznie została zmieniona procedura wykonania prac
i kable zostały przełożone. Planowane zakończenie prac to połowa roku 2012,
takie są plany oddania hali sportowej do użytku szkoły. W budżecie zostały
zarezerwowane środki finansowe na to zadanie w wysokości

5.600 tysięcy

złotych, a z informacji jakie posiadamy kwota ta nie przekroczy 4.500 tysięcy
złotych.
 Jeśli chodzi o PP Nr 4

został zlecony projekt techniczny, który jest już na

ukończeniu. Pojawiły się jednak

wątpliwości

co do modernizacji drogi

dojazdowej do przedszkola. Rozważana jest koncepcja rozwiązania problemu z
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drogą dojazdową w ramach innego obecnie wykonywanego opracowania
koncepcji dróg na terenie osiedla.
 Budowa boiska sportowego w Buczu i Porębie Spytkowskiej.
Są plany budowy boisk sportowych Orlik w Buczu i Porębie Spytkowskiej.
Ostatnio jednak pojawiły się przeszkody związane z tym, że Zarząd
Województwa Małopolskiego wycofał sie z dofinansowania tej budowy ze
względu na

zbyt wysokie środki finansowe wydatkowane na szkody

powodziowe. Ogłoszony został przetarg na to zadanie, wykonano już place
budowy, przetarg wygrała firma BUDOMAT z Brzeska i prace zostały
rozpoczęte. Następnie Pan Naczelnik przybliżył komisji jakie prace budowlane
zostały już wykonane. Jeśli chodzi o pytanie pani przewodniczącej komisji dot.
planów w zakresie budowy boiska przy PSP w Buczu - na dzień dzisiejszy brak
jest w budżecie zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.

Radna Maria Kądziołka - jeśli Zarząd Województwa Małopolskiego wycofał się
z dofinansowania budowy Orlików, czy to oznaczy, że Gmina Brzesko będzie
musiała zabezpieczyć środki własne na całość realizowanego zadania ?

Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział, tak właśnie będzie.

Radna Maria Kądziołka – to wielka szkoda, że Zarząd Województwa wycofał
się ze współfinansowania Orlików Plus. W tym momencie żałuje, że wycofała
swój wcześniej złożony wniosek w sprawie budowy boiska przy szkole. Gdyby
przypuszczała że powstanie taka sytuacja, to nie wycofała by z tego wniosku.

 Naczelnik Bogdan Dobranowski poinformował komisję w sprawie remontu
budynku Przedszkola Nr 7 w Brzesku. W chwili obecnej są plany w stosunku do
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Przedszkola Nr 7 i 3, należy rozważyć czy budżet gminy w jednym czasie
udźwignie ciężar budowy 2 nowych przedszkoli?

Inspektor Antoni Staszczyk wyjaśnił, planowano rozbudowę przedszkola Nr
7, ale w ostatnim czasie ten budynek był wielokrotnie zalewany przez powódź
i rozważana jest propozycja

wybudowania nowego budynku przedszkolnego

w tej części miasta, tym bardziej, że Gmina posiada tam

własną działkę.

W chwili obecnej jest bardzo duże zapotrzebowanie na przedszkola, a w takim
jednym większym budynku opiekę może znaleźć dwa razy więcej dzieci.
Propozycja jest ciekawa i do przemyślenia, prośba do komisji, aby rozpocząć
dyskusje w tym temacie. Można z końcem br. zlecić wykonanie projektu
przedszkola, a realizować przez kolejne lata.

Radna Apolonia Warzecha zapytała, czy Gmina Brzesko płaci za oświetlenie uliczne
dróg które nie są własnością Gminy? Z informacji przekazywanych przez TVP wynika,
że inne gminy nie chcą płacić, gdyż są zdania, że każdy właściciel winien oświetlać
swoje drogi.

Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział, gmina Brzesko płaci w chwili obecnej
za oświetlenie wszystkich dróg na terenie gminy w wysokości około 1 mln złotych
rocznie.

Radny Mirosław Wiśniowski - po wysłuchaniu ustnych informacji Naczelnika Wydziału
Oświaty na temat stanu przygotowań placówek szkolnych do nowego roku szkolnego
stwierdził, że mimo wakacji i urlopów dyrektorów szkół i przedszkoli taka informacja
winna zostać przedstawiona komisji na piśmie, taka jego uwaga na przyszłość.
Ponadto, radny uważa, że Pani Dyrektor Przedszkola nr 3 w Brzesku winna brać
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udział

we

wszystkich

rozmowach

i

uzgodnieniach

związanych

z

wypłatą

odszkodowania i ponownym remontem.

Następnie inspektor Antoni Staszczyk przybliżył komisji informacje na temat
prawdopodobnych przyczyn zalania pomieszczeń MOPS i przedszkola Nr 3.

Radny Krzysztof Ojczyk – stwierdził, że wszystkie obiekty gminne są ubezpieczone,
więc nie ma się co martwić, bo z tego tytułu obie placówki otrzymają odszkodowania.

Inspektor Antoni Staszczyk odpowiedział, w przypadku Przedszkola Nr 3 na pewno
odszkodowanie zostanie wypłacone, natomiast jeśli chodzi o MOPS to jeszcze nie
wiadomo czy nie potraktują tego zalania jako własne zaniedbanie.

Radny Krzysztof Ojczyk

zwrócił uwagę na zalane przez powódź przedszkola

w gminie Brzesko, np. przedszkole Nr 9. W tym przedszkolu w piwnicy powstał
ogromny grzyb zagrażający zdrowiu przebywających tam dzieci. Pyta czy coś w tym
temacie planuje się zrobić bo to jest duży kłopot.
Rodzice zaczynają już zwracać na to uwagę, pytają, bo dzieci zaczynają chorować.
W Przedszkolu Nr 9 są potężne piwnice, należy odwodnić część południową budynku
ponieważ w chwili obecnej grzyb jest pod sam sufit.

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, na zapytania radnego Wiśniowskiego
odnośnie przygotowania materiałów na komisję Rady Miejskiej. Na posiedzenie komisji
oświaty zostanie przygotowany pisemny materiał i przesłany w materiałach radnym na
sesję.

Ad.3. Informacja na temat funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie Gminy
Brzesko.
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Informacje członkom komisji przedstawił Naczelnik Wydziału EKiS Pan Józef Cierniak.
Przedstawił sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem szkół i przedszkoli do
nowego roku szkolnego. W br. szkolnym zmniejszyła się liczba dzieci w Gimnazjach,
konkretne liczby zostaną podane dopiero około 20 sierpnia br.
We wszystkich szkołach obowiązki dyrektorów będą sprawowali dotychczasowi
dyrektorzy.
W Porębie Spytkowskiej, Okocimiu i Jasieniu zostały powierzone na nowo obowiązki
dyrektorów dotychczasowym dyrektorom.
Ponadto w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Brzesku od 1 lipca została powołana nowa
Pani Dyrektor. Był tylko jeden kandydat na dyrektora, czyli obecna Pani pełniąca
obowiązki i stąd też została jej powierzona funkcja dyrektora.
Na dzień dzisiejszy Vacatów w szkołach nie ma, również dyrektor Gimnazjum Nr 1
przeprowadził niezbyt ciekawe rozmowy z nauczycielami dot. braku

godzin, część

nauczycieli wyraziła zgody na obniżenie pensum. Na dzień dzisiejszy jeszcze pewne
sprawy kadrowe nie są jasne, bo niekiedy nauczyciele do końca sierpnia czekają np.
z urlopem dla poratowania zdrowia lub innymi czynnikami o których dyrektor
w miesiącu maju czy czerwcu nie jest w stanie poinformować.
Jeśli chodzi o sytuacje kadrową w przedszkolach, na sesje radni otrzymają
szczegółowy materiał.
W przedszkolu nr 1 w Jadownikach i Nr 10 w Brzesku otwarto w tym roku szkolnym
dodatkowe oddziały, z tego powodu że zgłoszeń do przedszkoli było w tym roku
znacznie więcej i zachodziła obawa, że około 100 dzieci może zostać nie przyjętych do
przedszkoli.

Radna Maria Kądziołka - ile ogólnie, w tym roku szkolnym nie zostało przyjętych do
przedszkoli dzieci na terenie Gminy Brzesko oraz jaka liczba nauczycieli przebywa na
urlopie dla poratowania zdrowia.
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Naczelnik Józef Cierniak

odpowiedział, informacje i dokładne dane przedstawi

w terminie późniejszym.

Po szerokiej dyskusji wnioski i opinie komisji:
 Komisja Rewizyjna

przyjęła informację na temat bieżących remontów

i inwestycji realizowanych w obiektach oświatowych Gminy Brzesko,
przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Pana Józefa Cierniak, Naczelnika
Pana

Bogdana

Dobranowskiego

oraz

Inspektora

Pana

Antoniego

Staszczyka. Informację przyjęto jednogłośnie.

 Komisja przyjęła ustną informacje na temat funkcjonowania szkół
i przedszkoli na terenie Gminy Brzesko. Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad.4.

Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie projektów uchwał na

najbliższą sesję Rady Miejskiej oraz pism i wniosków wpływających do komisji.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie MOPS w Brzesku omówiła wg.
załącznika do protokołu Pani Marta Skowron z MOPS w Brzesku.
W dyskusji z udziałem Pani Skowron komisja omówiła temat dot. planów w zakresie
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora MOPS, realizacji wypłat zasiłków
powodziowych dla osób poszkodowanych w czasie majowej i czerwcowej powodzi
oraz

sposobu przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez

MOPS, a także

pracowników

działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób

uzależnionych i współuzależnionych od ofiar przemocy w rodzinie.

Na zapytanie członków komisji Pani Marta Mazur przybliżyła okoliczności powstałej
awarii wodociągowej w budynku MOPS, co skutkowało

zalaniem pomieszczeń
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Przedszkola nr 3 i strat z tym związanych, tak w budynku MOPS jak pomieszczeniach
Przedszkola.

Ponadto komisja w dyskusji uznała, iż należy zobowiązać

kierowników jednostek

organizacyjnych Gminy Brzesko, do właściwego zabezpieczania przekazanego im
mienia, oraz przedstawienie przez informacji o posiadanych księgach obiektów,
aktualnych badaniach obiektów, wymaganych przepisami prawa.

Po dyskusji opinia komisji:
 Komisja wnioskuje o szersze rozpropagowanie informacji o działającym
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Zespole ds. Przeciwdziałania
Przemocy

 Komisja

w Rodzinie. Głosowano jednogłośnie.

wnioskuje,

organizacyjnych

aby

Gminy

zobowiązać
Brzesko,

do

Kierowników
właściwego

jednostek

zabezpieczania

przekazanego im mienia. Głosowano jednogłośnie.

 Komisja

wnioskuje

o

przedstawienie

przez

kierowników

jednostek

organizacyjnych Gminy Brzesko informacji o posiadanych księgach
obiektów, oraz aktualnych badaniach obiektów, wymaganych przepisami
prawa. Informację należy

przedstawić Komisji Rewizyjnej w terminie

jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Burmistrza Brzeska.
Głosowano jednogłośnie.

2. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek
uchwały

objaśnił komisji wg. załącznika projekt

w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego

Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
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Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia
zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

3. Naczelnik Józef Cierniak objaśnił wg. załącznika projekt uchwały w sprawie
nadania imienia PSP w Buczu. Przygotowanie tego projektu uchwały zostało
zrealizowane zgodnie z planem, są wszystkie uzgodnienia

potrzebne w tym

zakresie.

Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nadania
imienia PSP w Buczu.

4. Radna Maria Kądziołka - z dniem 1 stycznia zmieniła się ustawa o finansach,
która zobowiązuje organ stanowiący samorządu gminy do dostosowania
uregulowań do zmienionych przepisów.

Skarbnik Celina Łanocha

objaśniła projekt uchwały w sprawie określenia

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc

publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
wg. poszczególnych paragrafów. Uchwała musi ulec zmianie ponieważ ustawa
dzieli umorzenia cywilno-prawne, fizyczne i inne.
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W dyskusji komisja omówiła:
analizowano wielkości

kwot umorzeń

i uprawnień z tego tytułu Burmistrza

Brzeska.
Radna Maria Kądziołka zaproponowała, aby rozważyć propozycję, aby kwota
umorzeń była wyższa, ale po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej.

Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, musi być
pozytywna opinia Komisji Gospodarki Finansowej, a komisja sprawdza takie
wnioski bardzo dokładnie. Rozpatruje wnioski bardzo mądrze, wnioski ponownie
wielokrotnie trafiają na komisję i jest zawsze opinia MOPS w sprawie.

Po dyskusji opinia komisji :
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc

publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

5. Omówienie - Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały

budżetowej

Gminy Brzesko na 2010 rok. Projekt przedstawiła i objaśniła Skarbnik
Gminy Pani Celina Łanocha.

W dyskusji komisja omówiła:
1) Braku zwiększenia dochodów gminy z tytułu odszkodowania dla
Przedszkola Nr 9 w Brzesku za zalany budynek w czasie powodzi.
2) Pokrycia szkód

przez ubezpieczyciela z tytułu zalania przez MOPS

pomieszczeń Przedszkola Nr 3. Radny Wiśniowski przypomniał, że
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w czasie dyskusji padło stwierdzenie, że są problemy

z

brokerem,

a ubezpieczenie nie pokryje wszystkich szkód.
Pani Celina Łanocha Skarbnik wyjaśniła, w chwili obecnej nie ma żadnych
problemów z brokerem tylko z PZU. Zarządzeniem Burmistrza zostaną
zabezpieczone środki finansowe na remont placówki, ponieważ przedszkole nie
może czekać z remontem. Budynki są ubezpieczone na podstawie wartości
księgowej a nie

odtworzeniowej. Co roku następuje aktualizacja

wartości

i przesyłamy ja do brokera. Spółka MZGM podaje wartości odtworzeniowe
swoich budynków, jest to bardzo ważna informacja i ma to bardzo duże
znaczenie ponieważ i sama składka jest wówczas zwiększona. Drogi gminne te
najbardziej narażone na szkody powodziowe zostały ubezpieczone i podaliśmy
wartości odtworzeniowe tych dróg do ubezpieczenia.

Pani Celina Łanocha Skarbnik Gminy przedstawiła dalsze propozycje zmian w uchwale
budżetowej:
WYDATKI BUDZETOWE PROPONOWANE
 W dziale 600 zwiększenia w kwocie 42.500.00 jako dopłata do udziałów w Spółce
MPK Jest to wniosek RN o zwiększenie środków które są przewidziane na podwyżki
dla pracowników. Był wniosek, aby te środki, które planował MOPS na zakup
biletów przenieść do MPK. Pan Burmistrz zaakceptował tą propozycję. Powyższe
środki nie przeznaczamy

na wydatki inwestycyjne, jest to dopłata na wydatki

bieżące Spółki.

Radny Krzysztof Ojczyk- stwierdził, że takiego wniosku nie było. Owszem był
wniosek, ale na zakup BUSA dla MPK. Będzie to stałe obciążenie do budżetu w
kolejnych latach, które będziemy musieli co roku dopłacać .Jeżeli Spółka wykaże
stratę to w pewnym momencie będziemy zmuszeni podnieść dotację w roku
przyszłym.
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Radna Maria Kądziołka – przypomniała, że były takie wnioski z dwóch Komisji.

Skarbnik Gminy odpowiedziała - w Spółce MPK jest tak, że ich dochód wystarcza
tylko na wynagrodzenia i pochodne.

Radny Mirosław Wiśniowski przypomniał, iż wszyscy wiedzą jaka jest sytuacja
finansowa w Spółce MPK. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej
wielokrotnie padały wnioski o uruchomienie dodatkowej linii do Tarnowa, a także
wydzierżawienie jednej

z linii prywatnemu

przewoźnikowi i dopłacać tylko do

biletów ulgowych.

Radna

Apolonia

Warzecha

zapytała,

czy

Spółka

MPK

uruchomiła

już

wnioskowaną linię na trasie Brzesko-Tarnów.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek odpowiedział, została uruchomiona taka linia.
BUS jeździł przez 2 miesiące i okazało się, że jest ona nierentowna, w wyniku czego
spółka zarobiła jedynie na paliwo i na pensje dla kierowcy.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że planowane środki należy
przeznaczyć na zakup drugiego Busa, ponieważ w budżecie roku przyszłego bardzo
trudno będzie znaleźć środki finansowe na ten cel.

Radny Mirosław Wiśniowski nawiązał do tematu w sprawie planowanej budowy
chodnika przy ul. Wiejskiej w roku 2010. Zapytał, dlaczego nie dokonano wszelkich
uzgodnień z mieszkańcami, gazami

i gminą jeszcze w tym roku. Na zebraniu

mieszkańców wyraźnie zostało obiecane że jeszcze w tym roku w II połowie będzie
chodnik gotowy. Śmie twierdzić, że w Urzędzie panuje bałagan, na najbliższym
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zebraniu osiedlowym Kopaliny - Jagiełły napewno mieszkańcy wypowiedzą się na ten
temat.
Ponadto w dyskusji komisja omówiła tematy dot. min. zakupu paliwa dla policji
podwyżki płac dla nauczycieli, zwiększenia budżetu na wykonanie głównego wejścia
do Centrum Biblioteczno-Kulturalnego.

Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie :
1. Komisja Rewizyjna zapoznała się z propozycją zmian w Uchwale
Budżetowej Gminy Brzesko na 2010 rok.

2. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
2) udzielenia

pomocy

finansowej

na

rzecz

Województwa

Małopolskiego.
Głosowano jednogłośnie.

Następnie Sekretarz Gminy Stanisław Sułek objaśnił wg. załącznika projekt uchwały
w sprawie

zmiany uchwały Nr XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia

27 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze
Gminy Brzesko.

Radna Maria Kądziołka poruszyła problem związany z koniecznością zmiany miejsca
głosowania mieszkańców Osiedla Kopaliny – Leśna, Wiejska, którzy w chwili obecnej
głosują w MOK. Budzi to wiele niezadowolenia, gdyż mieszkańcy Ci muszą do lokalu
wyborczego daleko chodzić. W tej kwestii złożyłam kilka miesięcy temu interpelację.
Czy nie ma możliwości, aby mieszkańcy Ci mogli głosować w innym lokalu. Naturalnym
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jest, że w zasadzie po Mszach św. mieszkańcy oddają swoje głosy, a właśnie Ci
mieszkańcy uczęszczają do swojej Parafii, do Kościoła Miłosierdzia Bożego. Radna
poprosiła Pana Sekretarza o dokładne przeliczenia i sprawdzenie czy jest możliwość,
aby Ci mieszkańcy mogli głosować w lokalu wyborczym bliżej miejsca swojego
zamieszkania.

Sekretarz Stanisław Sułek

objaśnił wg. załącznika do protokołu

propozycje

dokonania zmian w granicach osiedli.

Radna Maria Kądziołka

uważa, że należy dokonać faktycznego podziału osiedli

ponieważ w chwili obecnej, granice między niektórymi Osiedlami przebiegają polami.

Sekretarz Stanisław Sułek dodał, aby faktycznie podział osiedli został dokonany
dobrze, to należałoby podzielić miasto wg. głównych ulic.

W wyniku dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie:
1. Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze
Gminy

Brzesko.

2. Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie propozycji zmian w Statucie
MOPS w Brzesku.

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów

i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
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4. Komisja

wnioskuje,

o

przedstawienie

informacji

dot.

uzyskanych

odszkodowań z tytułu strat spowodowanych przez powódź przez jednostki
organizacyjne Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.

5. Komisja wnioskuje o przedstawienie danych dot.
pomocy dla osób

poszkodowanych w czasie

wielkości udzielonej
ostatniej powodzi.

Głosowano jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godziny 11.00-15.00

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Maria Kądziołka
Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

