Protokół Nr 16 /2012
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
27 SIERPNIA 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;
Nieobecny na posiedzeniu usprawiedliwiony
Radny Stanisław Góra – Członek Komisji.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Grzegorz Wawryka Burmistrz Brzeska;
2. Stanisław Sułek Sekretarz Gminy.
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.
Porządek obrad komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i
projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej w mc.sierpniu.br.
Ad.1.
1) Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 04 lipca 2012 roku zatwierdzono
jednogłośnie.
Ad.2. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:
1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano propozycje Wydziału ITK dot. zmian
w organizacji ruchu polegającego na wprowadzeniu oznakowania pionowego do
ul. Gajowej, Jasnej, Wiejskiej, Elektrycznej i Poprzecznej w Brzesku, oraz
wprowadzeniu ograniczeń tonażowych na w/w ulicach- do tematu jw. nawiązał
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radny Bogusław Babicz, który zawnioskował o podjęcie stosownych rozwiązań w
ruchu, dla dobra i bezpieczeństwa mieszkańców.
2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Brzesku przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi Danuty
Marmol na Uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 08.06.2011r. w przedmiocie
reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na
likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach ( nr zaskarżonego aktu XI/66/2011).
załącznik nr 3
W dyskusji członkowie komisji omówili temat budowy ronda i zjazdu koło szpitala
i niedogodnień z tym związanych na tym odcinku drogi, remontu ul.Leśnej, budowy
autostrady i zjazdu z autostrady, remontu
ul. Wiejskiej oraz
funkcjonalności
wyremontowanego budynku dworca PKP w Brzesku.
Następnie Sekretarz Gminy Stanisław Sułek omówił projekt uchwały w sprawie
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa załącznik nr 4.
Pismem z dnia 14 lipca 2012 r. Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi "Kopaliny" w Brzesku
zwróciło się z wnioskiem o cyt: „usunięcie naruszenia prawa w uchwale nr XVII/5/2011
podjętej dnia 28 grudnia 2011 r. "w sprawie toczącego się postępowania o wydanie
decyzji środowiskowej na tymczasowy zjazd z autostrady ul. Leśną w Brzesku".” W
związku z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku przez Radę Miejską we właściwym
terminie, Przewodniczący Rady Miejskiej wystosował w dniu 10 sierpnia 2012 r. pismo
do wnioskodawcy, w którym poinformował, że wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 14
września br. W toku rozpatrywania wniosku okazało się, że wymieniona wyżej uchwała
nie jest uchwałą, a jedynie opinią Rady Miejskiej w Brzesku podjętą na podstawie § 2 ust.
2 pkt 5 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik do statutu Gminy Brzesko.
W związku z tym nie może być mowy o naruszeniu prawa, gdyż opinia Rady Miejskiej
nie jest aktem prawa. Opinia, która została podjęta mogła być brana pod uwagę, przy
wydawaniu aktów prawa przez inne organy, natomiast sama w sobie nie może być jako
taki akt traktowana. Biorąc pod uwagę powyższe nie można mówić o naruszeniu prawa i
wniosek Stowarzyszenia nie może zostać uwzględniony.
Komisja wyraziła opinię o treści:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie odmowy
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Radny Edward Knaga nawiązał do problemu mieszkańców Osiedla Kopaliny – Jagiełły
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. Cieki wodne na osiedlu w okolicach ul.Wiejskiej
nigdy nie były czyszczone, sa zarośnięte i bardzo zaniedbane i po obwitych opadach
wody opadowe zalewają część budynków na ul.Wiejskiej. Radny Przedstawił komisji
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propozycje mieszkańców rozwiązania problemu.
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 kiedyś Carlsberga ,
a dzisiaj jest nowy właściciel tych terenów i cieku wodnego również. Istniejący tam rów
jest od kilku lat nie udrażniany i okoliczni mieszkańcy ul.Staropolskiej w Jadownikach
boją się, czy z tego powodu nie będą zalewani przez wody opadowe. Ponadto są plany
powiatu budowy chodnika na ul. Małopolskiej w Jadownikach, ale wcześniej należy
odwodnić tereny ul. Bocznej a tym samym ul.Małopolskiej. Radny zawnioskował również
o wprowadzenie zakazu parkowania na brzeskim rynku.

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.
Radny Bogusław Babicz nawiązał do propozycji podwyżki cen opłat za przedszkola.
Wg. radnego podwyżka opłat o 150 % jest zbyt wysoka i wielu rodziców temu nie
podoła i wypisze dziecko z przedszkola.
Burmistrz Grzegorz Wawryka i Skarbnik Celina Łanocha odpowiedzieli na zapytania
radnego. Wyjaśniono, że wydatki budżetu znacznie przekraczają dochody są
niewspółmierne do dochodów. W budżecie gminy brakuje środków na finansowanie
zadań oświatowych. Trudno jest dziś oszacować jakie będą wpływy do budżetu po tej
podwyżce opłat , ale opłaty w takiej wysokości już w wielu gminach obowiązują. Nasze
placówki przedszkolne świadczą usługi na wysokim poziomie np. przez to, że są
stołówki. Można szukać oszczędności i wprowadzić np. do przedszkoli catering , należy
się jednak zastanowić czy za 9-cio godzinny pobyt dziecka w przedszkolu przy
3 posiłkach kwota 300 złotych jest aż tak bardzo wygórowana ?. W tej chwili budżetu
gminy nie stać na świadczenie usług w przedszkolach za 1 zł /1 godzinę bo nie mamy
na tyle dochodów, dlatego podwyżki są nie uniknione.
Po dyskusji komisja podjęła opinie i wnioski o treści:
1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska w sprawie rozwiązania problemu dot.
zaniedbanych cieków wodnych w okolicach ul. Wiejskiej w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje o wystąpienie do GDDP i A w sprawie rozwiązania kwestii
spływu wód z drogi nr 4 i budowanej autostrady. Głosowano jednogłośnie
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3. Komisja wnioskuje, aby Urząd Miejski wystąpił do nowego właściciela gruntów
w Jadownikach / grunt na medal/, o udrożnienie
cieku wodnego
przebiegającego wzdłuż ul. Staropolskiej w Jadownikach . 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
Protokołowała Marta Kółkowska
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