Protokół Nr 15 /2012
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
04 lipca 2012 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:
1. Radny Leszek Klimek - Przewodniczący Komisji;
2. Radny Jerzy Gawiak - członek Komisji;
3. Radny Edward Knaga – Wiceprzewodniczący Komisji.
4. Radna Katarzyna Pacewicz - Pyrek– członek Komisji;
5. Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji;
6. Radny Bogusław Babicz – Członek Komisji;
7. Radny Stanisław Góra – Członek Komisji.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Leszek Klimek.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad –
zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu, ze zmiana w pkc.2 i 3.
Porządek obrad komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
3. Wizja lokalna komisji - stan dróg gminnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa
mieszkańców gminy.
Ad.1.
1) Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 16 maja 2012 roku zatwierdzono
jednogłośnie.
2) Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 maja 2012 roku zatwierdzono
jednogłośnie.
Ad.2. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:
Radny Edward Knaga nawiązał do pisma mieszkańców Osiedla Kopaliny – Jagiełły z
lutego br. dot. uregulowania cieków wodnych na terenie osiedla. Radny zwrócił się do
komisji o dokonanie wizji lokalnej przedmiotowego cieku wodnego oraz zapoznanie się
ze stanem technicznym ul. Wiejskiej.
Radny Stanisław Góra stwierdził, w budżecie roku 2013 należy bezwzględnie
zaplanować większe środki finansowe na remonty, modernizacje dróg gminnych, nawet
kosztem innych zadań. Drogi na sołectwach są zdewastowane i musimy zabezpieczyć w
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budżecie większe środki na ich naprawę.
Radny Jerzy Gawiak zapytał w sprawach dot. odwodnienia ul. Bujaka w Brzesku przy
okazji budowy chodnika w Jadownikach przy ul. Staropolskiej. W chwili obecnej powiat
wykonuje dokumentację na budowę chodnika w Jadownikach przy ul.Staropolskiej
i planuje odwodnienie chodnika odprowadzić do istniejącego potoku o nazwie
„Smardzówka”. Potok przepływa w większej części min. przez tereny Carlsberga , gdzie
rów jest od kilku lat nie udrażniany i okoliczni mieszkańcy boją się, czy z tego powodu
nie będą zalewani przez wody opadowe.
Radny Stanisław Góra zwrócił uwagę na rozjeżdżone drogi w Porębie Spytkowskiej
ponieważ kierowcy korzystają z objazdu przez Porębę w kierunku Bochni.
Radny Leszek Klimek poparł radnego Górę, taka sama sytuacja występuje w Jasieniu,
ale nikogo to nie interesuje. Problem został zgłoszony do GDDKiA jako zarządcy drogi,
ale nikogo to nie interesuje.
Radny Edward Knaga powiedział, przez tereny należące do Osiedla Kopaliny – Jagiełły
przepływają 4 cieki wodne i są obawy, że gdy powstanie zjazd z autostrady wody
opadowe będą zalewały mieszkańców. Przed ostatecznymi ustaleniami Wojewódzki
Zarząd Melioracji winien to wcześniej sprawdzić.
Radna Katarzyna Pacewicz –Pyrek nawiązała do tematu związanego z pojawiającymi
się propozycjami likwidacji niektórych stołówek szkolnych w szkołach na terenie gminy
Brzesko.
Nigdy nie wyrazi zgody i nie dopuści do tego, aby została zlikwidowana stołówka w PSP
nr 3 w Brzesku, gdzie ze stołówki korzysta prawie 300 dzieci.
Uzyskała informacje, że najpierw zostanie przeprowadzony generalny remont stołówki w
PSP nr 2 w Brzesku, mimo iż kuchnia jest w lepszym stanie niż kuchnia w PSP nr 3
a potem zlikwidowana stołówka w PSP Nr 3 .

Ad.3. Wizja lokalna komisji - stan dróg gminnych
bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Zgodnie z ustaleniami komisja udała się na wizje lokalną.

z

uwzględnieniem

Po dokonanej wizji lokalnej na terenach miasta i gminy Brzesko
wnioskuje do Burmistrza Brzeska:
1) o dalsze wykupy

komisja

gruntu na poszerzenie dróg gminnych – głosowano

jednogłośnie
2) komisja

dokonała

wizji

lokalnej

i

negatywnie

zaopiniowała

wniosek

o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
-2-

przestrzennego obszaru Gminy Brzesko we wsi Jasień przy ul. Sądeckiej –
głosowano jednogłośnie
3) o zabezpieczenie w budżecie Gminy Brzesko na rok 2013 większych środków
finansowych na remonty i modernizację dróg gminnych - głosowano
jednogłośnie
4) o dokonanie w najbliższym czasie inwentaryzacji wszystkich cieków wodnych na
terenach gminnych, gdyż niektóre z nich, zaniedbane, stanowią zagrożenie dla
mieszkańców - głosowano jednogłośnie
5) o wystąpienie do właścicieli wszystkich cieków wodnych na terenach gminnych
o utrzymywanie ich w odpowiednim stanie i konserwacji - głosowano
jednogłośnie
Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.
Posiedzenie komisji trwało od godz. 9.00 do godz. 12.00.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Leszek Klimek
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Protokołowała Marta Kółkowska
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