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Uprzejmie informuję, że na  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej 

w Brzesku odbytym  w    dniu 23 czerwca 2010  roku   podjęte zostały następujące 

wnioski  i opinie:

1. Komisja  rozpatrzyła  skargę  Pani  AN  na  bezczynność  Burmistrza 

Brzeska.  Po  zapoznaniu  się  z  całością  dokumentacji  dotyczącej 

spraw  poruszanych  przez  Panią  AN  komisja  podjęła  następujące 

wnioski :

• w sprawie dotyczącej samowoli budowlanej – Komisja Rewizyjna 

stoi  na  stanowisku,  że  budowa  kanalizacji  sanitarnej  o  której 

pisze  Pani  AN  nie  jest  samowolą  budowlaną,  gdyż  na 

kanalizację  było  wydane pozwolenie na  budowę.  Z  samowolą 

budowlaną  mamy  do  czynienie  wówczas,  gdy  budowa 

prowadzona  jest  bez  wymaganego  prawem  zezwolenia.  Przy 

realizacji  inwestycji  prawdopodobnie  doszło  do  nieistotnego 

odstępstwa.  Tak  więc,  w  tym  punkcie  skarga  Pani  AN  jest 

bezzasadna.

Głosowano jednogłośnie. 

• w sprawie dotyczącej  bezczynności  w zakresie odpowiedzi  na 

pisma  kierowane  przez  Panią  AN  do  Urzędu  Miejskiego 



w Brzesku – Komisja Rewizyjna uznaje skargę za bezzasadną, 

gdyż na wszystkie pisma Pani AN otrzymała odpowiedź.

2.  Komisja podjęła wniosek o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, 

w celu bliższego zapoznania się z problemami przedstawianymi przez 

Panią AN /zalewanie działki ściekami z kolektora sanitarnego/.

Głosowano jednogłośnie. 

3. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o bardzo dokładne zbadanie 

spraw związanych z zarzutami związanymi z zalewaniem działki Pani 

AN  ściekami  z  kolektora  sanitarnego  oraz  wnioskuje  o  podjęcie 

pilnych  kroków  w  celu  przygotowania  i  wdrożenia  rozwiązań 

techniczno-prawnych  związanych  z  rozwiązaniem  przedstawionego 

problemu.

Głosowano jednogłośnie. 

4. Komisja  Rewizyjna  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  

w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  przy  6  za,  0 

przeciw, 1 wstrzymujący się. 

5. Komisja  Rewizyjna,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 

uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  zasad  ich 

zbywania i wykupu.

6. Komisja  Rewizyjna  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  

w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej,  wraz  

z  proponowanymi  zmianami  :  „  W  przypadkach  niezależnych  od 

organu  stanowiącego  /np.rok  wyborczy/  nie  obowiązują  terminy 

określone  w  pkt.  5  –  11  załącznika  do  uchwały”  –  głosowano 

jednogłośnie. 

Przewodnicząca Komisji       

  Rewizyjnej Rady Miejskiej 
              w Brzesku 
      mgr Maria Kądziołka 


