Protokół Nr 21/2013
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
13 lutego 2013 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.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:w
1. Sekretarz Stanisław Sułek;
2. Dyrektor PUP w Brzesku Andrzej Mleczko;
3. Naczelnik Bogdan Dobranowski;
4. Naczelnik Barbara Odroń – Ferenc;
5. Kierownik Antoni Staszczyk
Mimo prawidłowego zawiadomienia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej nie przybyła
skarżąca Pani A.N/ zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia na posiedzenie Komisji
Rewizyjnej w dniu 13 lutego 2013 r. znajduje się w aktach skargi/.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Leszek Klimek.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Następnie przedstawił
proponowany porządek obrad – zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 1 do
protokołu.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Rozpatrzenie skargi Pani A.N.
3. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko
/ informacja na email/.
4. Informacja dot. wpływów do budżetu gminy z tytułu podatku od osób
fizycznych i prawnych za 2012 r.
5. Ocena przygotowań do realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Brzesko
na 2013 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1. Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 stycznia 2013 roku
został przyjęty pozytywnie, jednogłośnie.

Ad.2. Rozpatrzenie skargi Pani A.N na Burmistrza Brzeska .
/ treść złożonej skargi znajduje się w aktach skargi BR.IX.1510.2.2013./
Przewodniczący komisji Rewizyjnej Leszek Klimek odczytał treść złożonej skargi jw., oraz
treść odpowiedzi jakie zostały udzielone skarżącej przez UM.
Radny Jerzy Gawiak przybliżył komisji historię budowy kanalizacji w miejscowości Jadowniki
i przedstawił swoje wyjaśnienia do skargi, mając na uwadze fakt, że kiedyś pełnił urząd sołtysa
wsi Jadowniki i uczestniczył w budowie kanalizacji na tym terenie.
Radny Leszek Klimek stwierdził, że z analizy przedłożonych dokumentów przez Urząd Miejski
wynika, iż na złożone pisma skarżąca otrzymała wszystkie odpowiedzi w terminie, a
informacje o jakie prosiła może jej jedynie udzielić RPWiK w Brzesku.
Sekretarz Stanisław Sułek dopowiedział, że złożona przez Panią A.N skarga dotyczy braku
odpowiedzi na 2 pierwsze złożone pisma do UM. W chwili obecnej Pani otrzymała odpowiedź
na wszystkie pisma.
Następnie wyczerpujące wyjaśnienia do skargi złożyli komisji naczelnik Bogdan Dobranowski
i Kierownik Antoni Staszczyk.
Po dyskusji nad złożoną przez Panią A.N skargą na Burmistrza Brzeska przystąpiono do
głosowania:
Opinia komisji:
Komisja rozpatrzyła skargę Pani A.N na Burmistrza Brzeska i jednogłośnie uznała skargę
za bezzasadną.

Ad.3. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
Informacje wg. załącznika do protokołu komisji przedstawił Dyrektor PUP w Brzesku
Andrzej Mleczko.
Pan Dyrektor przedstawił dane liczbowe za rok 2012 w porównaniu do roku 2011 oraz za
miesiąc styczeń 2013 r.
Przybliżył dane dot. ilości osób bezrobotnych w Powiecie i Gminie Brzesko z prawem do
zasiłku i bez prawa do zasiłku, liczbę nowo zarejestrowanych osób bezrobotnych, wielkości
przydzielonych środków finansowych na przeciwdziałanie bezrobociu w Powiecie i Gminie
Brzesko na rok 2013.
W dyskusji radny Edward Knaga zaproponował rozważenie możliwości aktywizacji osób
bezrobotnych posiadających wykształcenie podstawowe poprzez otwarcie szkół zawodowych
dla tych osób.
Opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości informacje Dyrektora PUP w Brzesku na temat
aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
Ad.4. Komisja przyjęła do wiadomości informację dot. wpływów do budżetu Gminy
Brzesko z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych za 2012 rok – przedstawiona
przez Panią naczelnik B. Odroń – Ferenc. / Informacja stanowi załącznik do protokołu/

Ad.5. Pozytywnie jednogłośnie przyjęła komisja informację na temat przygotowań
do realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Brzesku zaplanowanych na 2013
rok.
Informacje komisji przedstawili Naczelnik B. Dobranowski i Kierownik A. Staszczyk.
Pan Naczelnik B. Dobranowski poinformował komisję o propozycji projektu uchwały na sesje
RM w miesiącu lutym br. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru Gminy Brzesko – teren przy szpitalu.
Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – brak.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00- 10. 45
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