PAN GRZEGORZ WAWRYKA
BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0064/6/52/2009/MK

Brzesko, dnia 05 lutego 2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku odbytym w dniu 4 lutego 2009 roku podjęte zostały następujące wnioski
i opinie:

1. W związku z wnioskiem Spółki

z o.o. „CASINO VEGAS” z siedzibą

w Warszawie oraz CLUB FAIR PLAY

Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

o wydanie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ulicy Mickiewicza
31 w Brzesku (Plac Kupiecki) komisja wnioskuje, aby wystąpiono do Zarządu
Osiedla „Okocimskie”

o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Głosowano jednogłośnie.

2. Komisja po zapoznaniu się z pismem z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie
podjęcia decyzji

dotyczącej sprzedaży działek na Osiedlu „Brzezowieckie”

pod budownictwo wysokie, wnioskuje o podjęcie kroków

w zakresie

zniesienia współwłasności na działce 1250/17. Głosowano jednogłośnie.

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do

sporządzenia

zmiany

Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzesko w Obrębie Geodezyjnym
Brzesko, Jasień, Okocim. Głosowano jednogłośnie.
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4. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia
planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2009.

5. Pozytywnie

jednogłośnie

zaopiniowano

składy

osobowe

zespołów

kontrolnych Komisji Rewizyjnej do przeprowadzania kontroli, zgodnie
z przyjętym przez Radę Miejską planem kontroli na rok 2009.

6. W nawiązaniu do pisma skierowanego do Komisji Rewizyjnej przez Pana
Marka

Więckowskiego,

komisja

wnioskuje

do

Pana

Burmistrza

o przedstawienie pełnej dokumentacji dot. prowadzonej w Urzędzie Miejskim
w Brzesku sprawy, którą porusza w piśmie Pan Więckowski /dotyczy
zameldowania/. Głosowano jednogłośnie.

7. Komisja zapoznała się z pismem pracowników PSP Nr 2 w Brzesku w sprawie
możliwości korzystania ze stołówki szkolnej i wnioskuje do Pana Burmistrza
o przedstawienie opinii prawnej

do sprawy poruszanej w w/w piśmie.

Głosowano jednogłośnie.

8. Komisja Rewizyjna zapoznała się z protestem mieszkańców wsi Mokrzyska ul.
Na Stoku
finansowych

dot. braku zabezpieczenia w budżecie roku 2009 środków
na remont tej ulicy i wnioskuje do Pana Burmistrza

o przekazanie powyższego protestu sołectwu Mokrzyska celem omówienia go
na Zebraniu Wiejskim oraz podjęcia przez nie ostatecznej decyzji w zakresie
pilności i kolejności realizowania remontów dróg w ramach przeznaczonych
dla Sołectwa Mokrzyska w budżecie gminy na 2009 środków finansowych /na
remonty i modernizacje dróg/. Głosowano jednogłośnie.
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9. Komisja zapoznała się z pismem Pana Pawła Majda dot. pracy parkingowych
na terenie miasta Brzeska i wnioskuje do Pana Burmistrza o przedstawienie
wyników i ustaleń jakie zapadną na spotkaniu zorganizowanym przez Pana
Burmistrza

z

przedstawicielami

obsługującymi

parkingi.

Głosowano

jednogłośnie.

10. Komisja Rewizyjna powołała zespół kontrolny

do zbadania gospodarki

finansowej Sołectwa Jadowniki za 2008 r. Dokumenty do kontroli dostarczył
Sołtysa

wsi Jadowniki Pan Jerzy Gawiaka w dniu dzisiejszym, podczas

posiedzenia Komisji. Przedmiotową kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny
w składzie:
1. Radna Maria Kądziołka,
2. Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek.
Głosowano jednogłośnie.

11. Komisja zapoznała się z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie

Wydział Organizacji i Kontroli z dnia 26 stycznia 2009 roku,

informującym Radę Miejską w Brzesku, iż w dniu 19 stycznia 2009 roku do
Wojewody Małopolskiego wpłynęła skarga w której Pana Bogdan Zachara
wnosi zastrzeżenia do działań Rady Miejskiej w Brzesku odnośnie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska w sprawie dotyczącej
nieprawidłowego wyboru Rady Sołeckiej wsi Mokrzyska. Komisja pozytywnie
jednogłośnie akceptuje

wyjaśnienia Sekretarza Gminy i wnosi do Pana

Przewodniczącego Rady Miejskiej o udzielenie odpowiedzi na pismo
Wojewodzie Małopolskiemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego
br.
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12. Pozytywnie

jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie

rozpatrzenia wniosku Pana Bogdana Zachary o uchylenie uchwały Zebrania
Wiejskiego Sołectwa Mokrzyska na Sesję Rady Miejskiej w dniu 11 lutego br.

13. W związku z nasilającymi się aktami wandalizmu związanymi z niszczeniem
mienia Komisja Rewizyjna wnioskuje o zamontowanie dodatkowych kamer na
Osiedlu „Kościuszki- Ogrodowa”. Należy dodać, iż sprawa ta była omawiana
na Sesji Rady Miejskiej. Ponadto, Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby przy
ustalaniu miejsc montażu monitoringów, brano pod uwagę umieszczanie ich
w terenach szczególnie zagrożonych. Głosowano jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Maria Kądziołka
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