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Nasz znak : BR.IX.0064/6/40/2008/BŁ                                                 Brzesko, dnia   22 lipca 2008 r.

              Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej Rady  Miejskiej  
w  Brzesku  odbytym w  dniu   22   l  i  p  c  a   2008   roku podjęte  zostały  następujące  wnioski  
i opinie :

1. Komisja zapoznała się z realizacją wniosków podjętych przez  Komisję Rewizyjną za okres od 
stycznia do czerwca 2008 roku i wnioskuje :

1) o realizację  wniosku Komisji  dotyczącego zapewnienia  obsługi  prawnej  dla  Rady 
Miejskiej, jej komisji oraz Biura Rady Miejskiej.                             
   Wniosek podjęto jednogłośnie.

2) do wniosku dotyczącego bloku socjalnego na Placu Kupieckim 10 Komisja powróci 
na  najbliższym posiedzeniu,  w  związku z  czym wnioskuje  do  Pana Burmistrza  o 
przygotowanie stosownych materiałów dotyczących przedmiotowej sprawy.

                             Wniosek podjęto jednogłośnie.

3) odnośnie  wniosków  związanych  z  działalnością  MPK  –  Komisja  Rewizyjna 
wnioskuje  o  zwołanie  wspólnego  posiedzenia  Komisji,  celem  omówienia  spraw 
dotyczących działalności Spółki.  
     Wniosek podjęto jednogłośnie.

4) Po odbytej  wizji  lokalnej  w terenie  Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o 
sprzedaż działki o nr 361 położonej w miejscowości Szczepanów będącej własnością 
gminy Brzesko P.P. Kurtyka. Działka gminy jest działką bardzo małą i wąską i nie 
może  być  zagospodarowana  przez  gminę  Brzesko  jako  odrębna  nieruchomość, 
natomiast  sprzedaż  jej  w  znacznym  stopniu  poprawi  warunki  zagospodarowania 
działki Państwa Kurtyka.  
      Wniosek podjęto jednogłośnie.

2. Po zapoznaniu się z przedłożoną przez Urząd Miejski dokumentacją dotyczącą sprawy Pani 
Janiny Drużkowskiej -  Cader skierowanej do zbadania Komisji  Rewizyjnej przez Komisję 
Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej i ustaleniu, iż w tym momencie sprawa rozpatrywana 
jest przez organy odwoławcze tj. Wojewodę Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru  Budowlanego  -  Komisja  Rewizyjna  postanowiła  wstrzymać  się  z  badaniem 
przedmiotowej sprawy do momentu rozpatrzenia jej przez w/w organy odwoławcze.

             Wniosek podjęto jednogłośnie.



3. Komisja zapoznała się z pismem  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z 
dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie budowy  sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Brzesku.
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                                                                                                   Rady Miejskiej w Brzesku

                                                                                                      mgr Maria Kądziołka


