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Brzesko, dnia 27 lutego 2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku odbytym w dniu 27 lutego 2009 roku podjęte zostały następujące
wnioski i opinie:
1.Komisja

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie materiałów na

temat różnych form wydawania gazety lokalnej /samorządowej/ przez podmiot
zewnętrzny oraz instytucje kultury. Głosowano jednogłośnie.
2.Komisja

pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedstawiony Regulamin

przyznawania

dodatków

oraz

innych

składników

wynagradzania

dla

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Brzesko, z wniesioną poprawką do § 7 - po słowie „w punkcie 3"
zapis

otrzymuje

brzmienie

„na

czas

nieokreślony".

Głosowano jednogłośnie.
3.Pozytywnie

jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały wraz ze zmianami jak

we wniosku nr 2 komisji, w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków oraz
innych
w

składników

placówkach

wynagradzania

oświatowych

dla

prowadzonych

nauczycieli
przez

zatrudnionych

Gminę

Brzesko.

Głosowano jednogłośnie.
4.W

związku z pisemną prośbą Prezesa Zarządu Casino Vegas sp. z oo.

w Warszawie o przeniesie rozpatrzenia wniosku Spółki w sprawie lokalizacji
salonu gier na automatach w Brzesku przy ul. Mickiewicza 31

na kolejne

posiedzenie Rady Miejskiej, przychylając się do wniosku - Komisja Rewizyjna
wnioskuje o wycofanie z porządku obrad Sesji zwołanej na dzień 04 marca

2

br. w pkt.13, ppkt. 2 i 3 dot. podjęciach uchwał w sprawach wyrażenia opinii o
lokalizacji salonu gier na automatach. Głosowano jednogłośnie.
5.Komisja

zapoznała się z wyjaśnieniami Pana Burmistrza w

zameldowania Pana J.K.

sprawie dot.

oraz z opinią prawną sporządzoną przez radcę

prawnego UM w przedmiotowej sprawie. Z przedłożonych dokumentów,
a w szczególności z opinii prawnej wynika, iż Komisja Rewizyjna

nie ma

prawa wglądu do dokumentacji trwającego postępowania administracyjnego,
oraz wglądu i kontroli dokumentacji postępowań już zakończonych. Mając na
uwadze przedłożoną opinie prawną Komisja Rewizyjna przekazuje pismo P.P.
M

i

M

Więckowskiego do rozpatrzenia przez Burmistrza

Brzeska

Głosowano jednogłośnie.
6.W

związku z koniecznością zakończenia kontroli wydatków Sołectwa

Jadowniki - Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza
o przedłożenie komisji wszystkich pism oraz uchwał dot. wydatków sołectwa
Jadowniki za 2008 rok, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonanych
w

„planie

finansowym

sołectwa"

na

przestrzeni

tego

roku.

Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, O przeciw.
7.Komisja

upoważnia Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej do przedstawienia

Radzie Sołeckiej wsi Jadowniki ustaleń zawartych w protokole z kontroli
przeprowadzonej w sołectwie. Głosowano jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

