Burmistrz Brzeska
GRZEGORZ WAWRYKA

Nasz znak:BR.IX.0064/7/58/2009/MK

Brzesko, dnia 19 maja 2009 roku

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku odbytym w dniu 18 maja 2009 roku podjęte zostały wnioski i opinie:

Opinie :
1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
•

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego (budowa chodnika przy
ulicy Starowiejskiej w Brzesku),

•

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego (budowa chodnika
Poręba Spytkowska - Bochnia),

•

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego (budowa chodnika ul.
Sosnowa w Sterkowcu, Kościelna w Mokrzyskach, Witosa w Jadownikach
Podgórska w Jadownikach).

•

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
(Dom Strażak w Mokrzyskach).

2. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzesku zwraca się z uprzejmą prośbą do
Starosty Powiatu Brzeskiego
modernizacji i

o podjęcie działań związanych

remontu drogi powiatowej

z rozpoczęciem

biegnącej ulicą Leśną i przygotowanie

jeszcze w tym roku dokumentacji do pozyskania środków z tzw. ”Schetynówki”, ze
uwagi

na zły stan techniczny tejże drogi oraz brak chodników.

jednogłośnie.

Głosowano
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Wnioski :
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przystąpienie do programu szczepień przeciwko
pneumokokom i meningokokom realizowanego w ramach

programu zdrowotnego

wspólnie z powiatem brzeskim oraz gminami powiatu brzeskiego i wnioskuje
o przeznaczenie 50%-wej dopłaty do zakupu w/w szczepionek dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy Brzesko objętych w/w programem – głosowano pozytywnie
jednogłośnie – za.

4. Komisja Rewizyjna wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych na zakup
unitu (35 tyś zł) dla wyposażenia PSP Nr 3 w Brzesku, oraz szczepionek przeciwko
meningokokom (45 tyś zł) dla grupy dzieci 6-letnich (w ramach kontynuacji podjętych
w tym zakresie działań /szczepień/). Głosowano jednogłośnie.

5. Komisja Rewizyjna wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy środków
finansowych

na poszerzenie pamięci operacyjnej związanej z funkcjonującym

systemem monitoringu. W ubiegłym roku zostały podłączone do sieci nowe kamery,
co spowodowało, iż z pamięci operacyjnej po 6 - 7 dniach wymazywane są dane, co
powoduje znaczne utrudnienie w analizowaniu zaistniałych zdarzeń. Mając powyższe
na uwadze Komisja Rewizyjna wnioskuje o zakup dla potrzeb Policji Powiatowej,
w celu wzmocnienia

systemu monitorowania dodatkowej pamięci operacyjnej.

Głosowano jednogłośnie.

6. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przesunięcie na czerwcowe obrady Rady
Miejskiej omówienia zagadnienia dotyczącego przekazania na rzecz Komendy
Powiatowej Policji kwoty 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem
oraz omówienie

na zakup paliwa

tego tematu na najbliższym posiedzeniu Komisji, na które to

posiedzenie zostanie zaproszony Komendant Powiatowej Policji w Brzesku. Wniosek

3
niniejszy podyktowany został tym, iż podczas dyskusji która toczyła się na
posiedzeniu Komisji padła propozycja, aby, zamiast przekazania w/w środków na
zakup paliwa

dokonać zakupu rowerów dla Powiatowej Policji w Brzesku, w

stosunku do której to propozycji część radnych miała zastrzeżenia.

Głosowano

jednogłośnie.

7. Po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Brzesko na 2009 roku Komisja Rewizyjna pozytywnie

jednogłośnie opiniuje

projekt uchwały ze zmianami i wnioskami komisji jw.

8. Komisja Rewizyjna zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku i propozycje dotyczące :

•

przeniesienie

BIM

przez MOK – głosowano 5 za, 1 przeciw,

1 wstrzymujący.

•

prowadzenie Orkiestry Miejskiej – głosowano jednogłośnie.

•

koordynacja i prowadzenie zespołów muzycznych i tanecznych - głosowano
jednogłośnie.

9. Komisja Rewizyjna zapoznała się z pismem mieszkańców miejscowości Mokrzyska
dot. zainicjowania budowy chodnika przy ul. Parafialnej na odcinku od skrzyżowania
ul. Parafialnej z ul. Grzybową do cmentarza w Szczepanowie. Komisja pozytywnie
opiniuje prośbę mieszkańców i wnioskuje do Komisji Prawa Porządku Publicznego
i Promocji

o podjęcie pilnych rozmów z Zarządem Powiatu Brzeskiego w celu

dokonania

stosownych

uzgodnień,

w

szczególności

dotyczących

kwestii

finansowania przedmiotowego zadania, a ponadto wnioskuje o zaproszenie
posiedzenie merytorycznej Komisji Rady Powiatu. Głosowano jednogłośnie.
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10. Komisja

wnioskuje,

aby

przy

opracowaniu

dokumentacji

z odprowadzaniem nieczystości oraz wód opadowych

związanej

przy rozpoczynającej się

budowie Centrum Bibliotecznego opracowane zostało kompleksowe rozwiązanie
związane z odprowadzania nieczystości

oraz wód opadowych dla przyległego

terenu. Głosowano jednogłośnie.

11. W ślad za przeprowadzoną

przez Komisję Rewizyjną kontrolą

działalności

finansowej sołectwa Jadownik, komisja wnioskuje o podjęcie kroków w celu zmiany
inkasenta

podatków w sołectwie Jadowniki.

Głosowano 4 za, 0 przeciw,

3 wstrzymujące.

12. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Brzeska

o wyjaśnienie

sprawy

związanej z opracowaniem audytu dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji za 2008 rok. Z informacji jaką komisja otrzymała

wynika, że audyt

wykonał ten sam podmiot, który wykonywał audyty do chwili obecnej,

co jest

niezgodne z podjętymi rozstrzygnięciami, tak przez komisje Rady, jak i sama Radę
Miejską. Głosowano jednogłośnie.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

mgr Maria Kądziołka

