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Protokół Nr 18/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
14 grudnia 2015 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.

Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:
1.Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicząca Komisji;
2. Radny Krzysztof Bogusz - członek Komisji; od godziny 14.00
3. Radny Marcin Ciurej – członek Komisji;
4. Radna Maria Kądziołka – członek Komisji;
5. Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji;
6. Radna Maria Kucia – Członek Komisji;
7. Radny Leszek Klimek - Członek Komisji
8. Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Grzegorz Wawryka;
2. Skarbnik Celina Łanocha
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Pani Barbara Borowiecka.

otworzyła

Przewodnicząca

Komisji

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka przedstawiła proponowane
zmiany do porządku obrad komisji. Został przygotowany protokół z posiedzenia
Komisji odbytego w dniu 23 listopada br., który został również wysłany do wszystkich
członków komisji w formie elektronicznej dlatego wnioskuje o przyjęcie powyższego
protokołu w pkc.3 porządku posiedzenia komisji.Druga zmiana w porządku
posiedzenia komisji tj. przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z
dnia 2 grudnia 2015 r. z przeprowadzonej kontroli dotyczącej prawidłowości
przyznawania Stypendiów Burmistrza Brzeska za okres 2011-2014 i wnioskuje o
wprowadzenie jako pkt. 4 porządku posiedzenia.
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Za wprowadzeniem przedmiotowych zmian do porządku posiedzenia komisji
Rewizyjnej głosowano 6 za, 1 wstrzymujący.
Przewodnicząca komisji
komisji ze zmianami:

przedstawiła

proponowany

porządek

obrad

1.
2.
3.
4.

Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na 2016 rok.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Przyjęcie protokołu Komisji rewizyjnej z dnia 23 listopada 2015 r.
Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 2 grudnia
2015 r. z przeprowadzonej kontroli dotyczącej prawidłowości przyznawania
Stypendiów Burmistrza Brzeska za okres 2011-2014.
5. Analiza pism skierowanych na komisję - sprawy bieżące i wolne wnioski.
Za przyjęciem porządku obrad głosowano 6za, 1 wstrzymujący.

Ad.1. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na 2016 rok.
Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka zapytała członków komisji, który
temat związany z przedstawionym projektem budżetu winna Komisja Rewizyjna
szczegółowo omówić.
Członkowie komisji uznali, że w czasie dyskusji będą zadawać pytania.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła komisji wg. załącznika dochody
budżetu Gminy Brzesko , dochody bieżące i dochody majątkowe na 2016 rok oraz ich
realizację w roku bieżącym. Ponadto pani Skarbnik przedstawiła proponowane
wydatki majątkowe i Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzesko na rok
2016.Pani Skarbnik zauważyła iż należy mieć świadomość, że wszystkie środki
ponadplanowe są przeznaczone na spłatę długów. Należy bardzo ostrożnie planować
budżet z tego powodu, ponieważ nasze wydatki bieżące rosną szybciej niż dochody
bieżące i zaczynamy już spłatę zadłużenia gminy. Wszystkie wolne środki finansowe
muszą być przeznaczone na spłatę długów i na inwestycje pozostanie tylko to co po
tej spłacie długu pozostanie. Jest zaproponowana duża kwota dochodów ze
sprzedaży w roku 2016, bo mamy na tyle przygotowanych nieruchomości do
sprzedaży ale wcale nie jest zagwarantowane, że będą chętni by kupić te
nieruchomości. W projekcie budżetu 2016 są inwestycje zaplanowane, nie jest ich
dużo w stosunku do roku bieżącego, ale są przewidziane do realizacji z dochodów
uzyskanych ze sprzedaży.
Pytania do przedstawionego projektu budżetu:
Radny Grzegorz Kolbusz zapytał, czy wiadomo ile wydano w roku bieżącym na
odśnieżanie dróg gminnych w mieście i sołectwach bo jest łagodna zima.
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Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała – jakie są planowane zmniejszenia w tym
zakresie. W roku 2015 na utrzymanie zimowe dróg był plan początkowy 470 tysięcy
złotych , został zmniejszony o 100 tysięcy zł i przeznaczono te środki na remonty
dróg. W chwili obecnej ten plan wynosi 370 tysięcy złotych , a całkowita realizacja
około 266 tysięcy złotych. Pozostało 104 tysiące złotych z czego planujemy na
najbliższej sesji zmniejszyć o kwotę 70 tysięcy złotych. Ponadto Pani Skarbnik
odpowiedziała na zapytanie radnego Kolbusza w temacie zabezpieczenia środków na
bieżące utrzymanie bieżące kanalizacji w gminie Brzesko i w jaki sposób się to
odbywa.
Radna Barbara Borowiecka – zapytała w temacie dot. Poręby Spytkowskiej w
zakresie dostawy wody, co w tym zakresie będzie jeszcze tam wykonywane?.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że zaszła tam konieczność przerobienia
jednego przyłącza wodociągowego. Jest podpisana umowa z płatnością w roku 2016
innych wydatków już tam nie będzie.
Radna Barbara Borowiecka odniosła się do zadania pn. modernizacja dróg
gminnych w tym dróg osiedlowych.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, jest tam zabezpieczona kwota 600
tysięcy złotych na drogi gminne i to rada te środki dzieli na konkretne drogi po
dokonanym przeglądzie zimowym dróg tam gdzie jest taka potrzeba.
Radna Barbara Borowiecka przypomniała, że składaliśmy takie wnioski do Pana
Burmistrza i mamy teraz okazje przedstawić to na komisji i przegłosować je. Radna
uważa, że komisja winna te wnioski zaopiniować. Jest zabezpieczona kwota 600
tysięcy złotych - radna przypomniała jakie są zadania zawarte w tej kwocie,
zgłaszaliśmy wcześniej wnioski osiedlowe na zadania gdzie są już wykonane projekty
i moglibyśmy je na komisji zaopiniować do budżetu.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, jest to ogólna kwota nie podzielona na
drogi dla wszystkich, na modernizacje dróg w całej gminie i te środki po przeglądzie
dróg dzieli komisja Gospodarki Komunalnej.
Radny Marcin Ciurej – zapytał w temacie przygotowania projektu do Schetynówki i
na drogę Wakacyjna ponieważ został tam już przygotowany kosztorys.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że zostanie uruchomiony program
PROW przedstawił na jakiej zasadzie będzie można otrzymać z niego dofinansowanie
min na drogi, jakie propozycje w tym zakresie zostały złożone , jakie wnioski
przygotowane. Na ulicy Wakacyjnej występuje problem głównie z kanalizacją i jej
wpięciem. Ponadto Burmistrz przedstawił propozycje wniosku pozyskania środków
pozabudżetowych na odnowę miejscowości i co w tym zakresie planuje się do
zrobienia.
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Radny Marcin Ciurej zapytał w temacie stanu prawnego ul. Kopernika w Brzesku
mając
na uwadze fakt, że
jest dokumentacja budowy chodnika od ul.
Stanisławskiej.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, Gmina Brzesko w remont ul.
Kopernika, Solskiego i Wiślaną włożyła kilka milionów złotych, w tej chwili stała się
drogą powiatową i proponuje by w tym momencie powiat zajął się tą ulicą. Gmina
planuje zająć się ulicą Dworcową bo musimy wystąpić do wojewody o komunalizację
i kwestią przejęcia gruntów gdzie jest zlokalizowane złomowisko. Nie będzie to łatwe,
przeprowadził rozmowy z PKP w tej sprawie, zależne to jest od wielu czynników, ale
jest szansa by to uregulować, więc nie jesteśmy w stanie jako gmina zrobić
wszystkiego.
Radny Marcin Ciurej odpowiedział, że zapyta w powiecie, czy wykonana przez
gminę dokumentacja budowy chodnika na ul. Kopernika może posłużyć jako wkład
własny gminy w to zadanie, a już sama budowa by była w gestii powiatu.
Radna Barbara Borowiecka zapytała, w temacie budowy ul.Kossaka, czy będzie
wykonywany dalszy etap tej budowy?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, jest tam kontynuacja projektu,
dwóch projektów na pewno nie wykonany, zobaczymy jednak jaka wyjdzie kwota z
przetargu. Jest tam ważna kwestia odwodnienia tego terenu mamy tam
dokumentację i nie chcemy by straciła na ważności.
Radna Barbara Borowiecka zapytała, w temacie modernizacji dróg gminnych i
osiedlowych, poprosiła członków komisji o zaopiniowanie wniosku na którym jej
bardzo zależy dot. parkingów na Osiedlu Jagiełły. Jest wykonany projekt i kosztorys
nie miała możliwości wykorzystania go w budżecie obywatelskim i bardzo prosi by to
zadanie uwzględnić na rok 2016.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, spróbujemy tam podzielić środki
finansowe by te zadanie na które jest przygotowana dokumentacja zrealizować
przynajmniej we fragmencie. W tym zadaniu jeśli będą zgody i pozwolenia to myśli iż
uda nam się jakiś fragment zadania wykonać w roku przyszłym.
Radna Maria Kucia – przypomniała, że na każdym osiedlu był robiony projekt
budżetu i pan Burmistrz na pewno wszystkie wnioski przeglądał. Budżet wiemy jaki
jest i musimy go wydawać racjonalnie i propozycja by tak go realizować
sprawiedliwie by dotyczył każdego osiedla.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, będziemy się starali tak robić by np.
tam gdzie w roku ubiegłym nic nie było robione by tam coś zrobić. Nie należy patrzeć
na zadania tylko w jednym roku tylko z uwzględnieniem kilku lat, burmistrz przybliżył
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propozycje co najbardziej byłoby obiektywne np. porównanie co na danych
osiedlach zostało wykonane na przestrzeni np. 5 lat . Należy patrzeć tak do tyłu jak i
do przodu.
Radna Barbara Borowiecka poparła decyzję burmistrza ponieważ są takie
miejsca w gminie gdzie od 20 lat nic nie było robione i przyszedł czas by o tych
miejscach sobie przypomnieć. My mamy zrobioną dokumentację na osiedlu i bardzo
prosi by uwzględnić przynajmniej jedną część tego zadania w budżecie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, w jaki sposób przedmiotowe środki
zostaną podzielone. Należy mieć również na względzie, że środków unijnych nie
będzie już tak dużo. W wielu programach unijnych jest tak, że jeśli się nie spełnia
odpowiednich wskaźników to w ogóle taki wniosek nie jest rozpatrywany. My jako
gmina zrealizowaliśmy już takie duże projekty jak np. budowa hali i rewitalizacja
Rynku i mamy wiele rzeczy uporządkowanych.
Radna Maria Kądziołka dlatego też myślimy, żeby na każdym Osiedlu było coś
zrobione.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, tak bym chciał.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, przed chwilą pan burmistrz powiedział,
że dotyczyć to będzie tych osiedli gdzie nic nie było zrobione , te które miały robione
w roku ubiegłym muszą po prostu przynajmniej ten rok poczekać. Musimy wziąć pod
uwagę, że nie będą miały możliwości inwestycji pozostałe Osiedla jeśli co roku
będziemy inwestować w te same osiedla. Budżet jest bardzo okrojony i powinniśmy
to wiedzieć.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, na przykładzie innych gmin gdzie
mają duży stopień zadłużenia i jeśli nie będzie poprawy finansowania to będzie się im
źle żyło. Całe szczęście iż my mamy wiele rzeczy uporządkowanych i zrobionych , ale
na pewno nie będzie się nam żyło tak jak dawniej chociażby z powodu wydatków na
oświatę.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, dlatego musimy mieć wszyscy
świadomość, że nie będzie lepiej tylko coraz gorzej. Mając to wszystko na uwadze
prosi o uwzględnienie tego zadania w budżecie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, będziemy się starali te środki
sprawiedliwie podzielić.
Radny Grzegorz Kolbusz – poruszył temat zabezpieczenia środków finansowych w
wysokości 15 tysięcy złotych
na dokumentację budynku komunalnego
wielorodzinnego przy ul Partyzantów.
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W dyskusji z udziałem burmistrza i Pani Skarbnik komisja omówiła temat jw.
rozważając możliwości
sprzedaży działki wraz z dokumentacją na budowę
przedmiotowego budynku wielorodzinnego oraz omówiono temat niezadowolenia
mieszkańców osiedli z powodu propozycji prawdopodobnej lokalizacji lokali
handlowych w tym budynku.
Radny Grzegorz Kolbusz zapytał w temacie propozycji wykupu gruntów do
zasobów gminy Brzesko i środków na ten cel, o jakie grunty chodzi?.
Skarbnik Celina Łanocha przedstawiła propozycje gruntów sporządzone przez
merytoryczny wydział UM. Głównie dot. to odszkodowania za grunty zajęte pod
drogi.
Po dyskusji komisja podjęła opinię o treści:
Komisja rewizyjna wysłuchała sprawozdania Pani Skarbnik Gminy i po analizie
przedłożonego Projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2016 przyjęła go do
wiadomości.
Na zapytanie radnej Barbary Borowieckiej Burmistrz Grzegorz Wawryka
wypowiedział się w temacie pozostania Gminy Brzesko w LGD.
Ad.2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Borowiecka przedstawiła
propozycje planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Projekt stanowi załącznik do
protokołu komisji.
Brak uwag członków komisji do przedstawionego planu pracy komisji.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara
Borowiecka odczytała projekt uchwały.
Opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały i plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2016. Głosowano jednogłośnie
Ad.3. Przyjęcie protokołu Komisji rewizyjnej z dnia 23 listopada 2015 r.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu jw. –zapytała,
czy są uwagi do protokołu – uwag brak.
Komisja przyjęła protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 23 listopada 2015
r. – głosowano 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
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Ad.4. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia
2 grudnia 2015 r. z przeprowadzonej kontroli dotyczącej prawidłowości
przyznawania Stypendiów Burmistrza Brzeska za okres 2011-2014.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Borowiecka poinformowała, że
komisja rewizyjna w dniu 23 listopada br. powołała zespół kontrolny, który
przeprowadził kontrolę w Wydziale EKiS w temacie prawidłowości przyznawania
stypendium Burmistrza Brzeska za okres 2011-2014 w obecności Pana Naczelnika
Józefa Cierniaka oraz Inspektora Wydziału Pana Michała Kosteckiego. Zespół
kontrolny bazował na podstawie uchwały RM w Brzesku Nr XXIII(162)2008 z dnia 30
kwietnia 2008 roku i zawartego w niej regulaminu przyznawania stypendiów
burmistrza w którym przedstawione są zasady i kryteria przyznawania stypendiów.
Zespół kontrolny działał w składzie Radny Marcin Ciurej przewodniczący, Radni
Barbara Borowiecka i Krzysztof Bogusz członkowie .
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Marcin Ciurej odczytał protokół z
przeprowadzonej kontroli oraz wnioski pokontrolne – stanowi załącznik w aktach
komisji Rewizyjnej.
Brak uwag członków komisji do przedstawionego protokołu.
Opinia komisji:
Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji
Rewizyjnej z dnia 2 grudnia 2015 r. z przeprowadzonej kontroli dotyczącej
prawidłowości przyznawania Stypendiów Burmistrza Brzeska za okres 2011-2014
Ad.5. Analiza pism skierowanych na komisję - sprawy bieżące i wolne
wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Borowiecka poinformowała, że
do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo od Pani MT.w sprawie mocno świecącej
reklamy na Aptece. Przewodnicząca przypomniała, że ta sprawa była już poruszana
na sesji i będzie miała również odzwierciedlenie w dalszym biegu. Do Biura Rady
Miejskiej wpłynęły dwa pisma od Pani MT. W dniu 8 grudnia 2015 r. jedno z nich na
nazwisko Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej , a drugie pismo do radnej Ewy
Chmielarz , która w dniu 10 grudnia br. przekierowała pismo do Komisji Rewizyjnej.
Pani przewodnicząca przytoczyła treść powyższego pisma , autorka pisma zwraca w
tym piśmie głównie uwagę na fakt, że są w pobliżu dwie ulice i migająca reklama
rozprasza uwagę i przeszkadza kierowcom i mieszkańcom ul. Sienkiewicza. Z uwagi
na powstałą sytuację w dniu 16 marca br. Pani MT. razem z mieszkańcami złożyli
protest do Burmistrza Brzeska, a 18 marca złożyli w PINB w Brzesku wniosek o
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wszczęcie postępowania w przedmiocie zbadania zgodności z prawem reklamy
świetlnej zainstalowanej na budynku tej apteki oraz sprawdzenie istniejącej instalacji
lub doprowadzenie do stanu zgodności z prawem. W drugim piśmie Pani MT.
informuje, że otrzymała odpowiedź z PINB w którym jest informacja, że właściciele
apteki nie mieli pozwolenia na umieszczenie tej reklamy. W związku z tymi dwoma
pismami zwróciła się do Radcy Prawnego UM z prośbą o przygotowanie opinii
prawnej wraz z uzasadnieniem w sprawie możliwości i zakresu analizowania przez
Komisję Rewizyjną sprawy, a także do Inspektora Nadzoru Budowalnego w Brzesku z
prośbą o pełną informację dot. przedmiotowej sprawy. Czekamy na dokumenty, ale
musimy mieć na uwadze 30 dniowy termin rozpatrzenia pisma dlatego w chwili
otrzymania opinii prawnej komisja spotka się jeszcze raz ponownie przed sesją.
Radna Maria Kucia
przypomniała, że taka sama reklama była w Getin Bank
naprzeciwko plebani i też denerwowało to okolicznych mieszkańców i zostało to
wyłączone.
Radny Kazimierz Sproski i Krzysztof Bogusz – przypomnieli temat dyskusji na
temat reklamy ledowej koło Can Packu gdzie również były protesty mieszkańców.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Borowiecka poinformowała, że
rozmawiała w tej sprawie z panem Kierownikiem Pielą i problem jest w tym, że ta
reklama jest zawieszona na stelażu, a nie na ścianie budynku. Jeśli byłoby to
zawieszone na frontowej ścianie to nie byłoby uciążliwości dla mieszkańców z ulicy
Sienkiewicza.
Po dyskusji opinia komisji :
Komisja rewizyjna zapoznała się z pismem Pani MT. w sprawie uciążliwości dla
mieszkańców z powodu reklamy świetlnej i w chwili otrzymania opinii prawnej
podejmie stosowne dalsze kroki. Głosowano jednogłośnie
 Ponadto komisja zapoznała się i jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzesko.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.13.00-15.00
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
…………………………………………
Barbara Borowiecka
Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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