
P R O T O K Ó Ł  NR  25/ 2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego  

w dniu :  21 czerwca 2013  roku. 

 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz osoby zaproszone na 

posiedzenie według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył 

radny Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił 

porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na 

posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty 

jednogłośnie :  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA : 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Informacja i ocena realizacji przygotowań do wdrożenia ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminie.  

3. Ocena działalności spółki BZK i RPWiK w Brzesku.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.   

Protokół został przyjęty pozytywnie jednogłośnie.  

Ad. 2 Informacja i ocena realizacji przygotowań do wdrożenia ustawy  

o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. 

Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Danuta Zięba, przedstawiła informację.  

Biuro Gospodarki Odpadami UM w Brzesku, prowadziło akcję odbierania od 

mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od dnia 8 kwietnia br. W oparciu o ewidencję ludności przygotowano wykaz budynków 

oraz osób zameldowanych i na tej podstawie ustalono, że na terenie Gminy Brzesko 

znajduje się 6526 gospodarstw jednorodzinnych od których należy odebrać deklaracje. 

Wykaz gospodarstw w poszczególnych miejscowościach oraz ilość odebranych 

deklaracji na dzień 7 czerwca wygląda następująco: 

1. Bucze 314 gospodarstw - 283 deklaracji - 90 % 

2. Jadowniki 1121 „ - 1089 - 97% 

3. Jasień 702 - 665 94,7% 



4. Okocim 469 - 448 95,5% 

5. Mokrzyska 692 - 679 98 % 

6. Poręba Sp. 514 - 459 89,2% 

7. Sterkowiec 221 - 212 96% 

8. Szczepanów 220 - 224 100% 

9. Wokowice 120 - 117 97,5% 

10. Brzesko 2156 - 1901 88 % 

Ogółem zebrano 6077 deklaracji z terenu gminy, co stanowi 93% . W czasie zbierania 

deklaracji prowadzone były na poszczególnych sołectwach dyżury w czasie których 

można było złożyć deklarację i uzyskać informacje na temat nowego systemu odbioru 

śmieci. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem deklaracji do systemu.  

Przygotowano uchwałę i wzór deklaracji dla zarządców nieruchomości aby uprościć 

składanie deklaracji oraz przedłużono termin ich składania dla zarządców do 30 

czerwca br. Biuro Gospodarki Odpadami jest w stałym kontakcie z zarządcami.  

W dniu 20 maja br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbiór odpadów 

komunalnych, w przetargu wzięły udział dwie firmy: BZK Sp. zo.o. w Brzesku i Trans 

Formers Karpatia Sp. zo.o. Przetarg wygrały BZK w Brzesku. Obecnie wszystkie złożone 

deklaracje zostały wprowadzone do programu.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat stanu wdrożenia ustawy  

o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.  

 

Ad. 3 Ocena działalności spółki BZK i RPWiK w Brzesku.  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, omówił krótko informację, która została radnym 

dostarczona drogą elektroniczną.  

Radny Bogusław Babicz, przedstawił jaki zysk wygenerowała spółka, jako 

przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji.  

Radny Kazimierz Sproski, poruszył sprawę jakości wykonania kanalizacji sanitarnej na 

ul. Wodnej w Brzesku.  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, wyjaśnił sprawę radnemu, iż sprawdzi czy te 

zaniedbania powstały na wskutek złego wykonania kanalizacji, czy z innego powodu.  

Radny Jerzy Gawiak, zapytał w sprawie sprawdzania hydrantów przeciwpożarowych.  

Radny Stanisław Góra, zapytał czy przybywa przyłączy? 



Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, poinformował, że zdecydowanie brak jest przyłączy. 

Na ul. Bocznej w Jadownikach przyłączyło się tylko 15-20 osób. W sprawie hydrantów, 

stwierdził, czy ta sprawa jest w gestii radnego?! Jeśli jest to w Pana gestii to będzie, jeśli 

nie to nie będzie. Te które Pan sołtys nam wskazał, były zrobione przeglądy.  

Po dyskusji komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje działalność Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.  

Następnie Prezes BZK Janusz Filip, przedstawił informację dot. odbioru i terminie 

segregacji śmieci w Gminie Brzesko. Poinformował, że można nabyć worki na segregację  

w bazie BZK. Poinformował, że na stronach internetowych będą wszystkie informacje 

zamieszczane dot.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje działalność Brzeskich Zakładów 

Komunalnych.   

Ad. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji Leszek Klimek, odczytał treść pisma od Pana Ł. K. w sprawie 

niezgodności z przepisami prawa, zamówienia na prace remontowe w Miejskim 

Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki.  

Inspektor UM w Brzesku Małgorzata Tomaszek, oraz Dyrektor MOK Małgorzata 

Cuber wyjaśniły i przedstawiły sprawę przetargu. Wszystkie zarzuty, które były 

postawione, zostały wyjaśnione z Panem Ł. K   

i obecnie wykonuje on prace remontowe.  

Komisja po zapoznaniu i przeanalizowaniu treści pisma Pana Ł.K w sprawie niezgodnej 

w przepisami prawa zamówień publicznych czynności zamawiającego o udzieleniu 

zamówienia na prace remontowe w budynku MOK, przyjęła do wiadomości powyższe 

pismo.  

 

Na tym posiedzenie komisji Rewizyjnej zostało zakończone.    

Posiedzenie trwało od godziny 800 do godziny 9:15 

 

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                       Rady Miejskiej w Brzesku 

 
                                                                           LESZEK KLIMEK 
 

 
 Protokołowała 

                                                                         
Joanna Szczepka 


