Protokół Nr 12/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
19 października 2016 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 Marcin Ciurej – członek Komisji.
3. Radna Maria Kądziołka – członek Komisji;
4. Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji;
5. Radna Maria Kucia – członek Komisji;
6. Radny Leszek Klimek - członek Komisji.
7. Radny Grzegorz Kolbusz- członek Komisji.
8. Radny Krzysztof Bogusz- członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Z-ca Burmistrza Brzeska- Jerzy Tyrkiel
2. Naczelnik ITK - Bogdan Dobranowski
3. Kierownik Biura Funduszy – Rafał Najdała
4. Kierownik ITK – Antoni Staszczyk
5. Inspektor ITK - Małgorzata Tomaszek
6. Inspektor GKOŚ- Beata Pajor
7. Prezes BZK – Janusz Filip
8. Dyrektor BOSiR – Marek Dadej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Barbara
Borowiecka.
Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. Następnie przywitała
członków komisji i zaproszonych gości.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała zmianę porządku obrad –pkt. 4 tj. „Ocena stanu
sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów
zielonych” jako punkt 1 posiedzenia, kolejne punkty otrzymują kolejno numeracje Następnie
Przewodnicząca dokonała odczytania porządku posiedzenia wraz ze zmianą i poddała je pod
głosowanie- zmianę przyjęto jednogłośnie.

[Data]
Protokół komisji Rewizyjnej Nr 12/2016 z dnia 19 października 2016 roku.

1

Porządek posiedzenia:
1. Ocena

stanu

sanitarnego

i estetycznego

miasta

Brzeska

ze

szczególnym

uwzględnieniem terenów zielonych. (inf. email)
2. Analiza skargi E.G. Spółka z o.o.( inf.email)
3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 23.08.2016 i 14.09.2016.r
( protokoły są dostępne do wglądu w Biurze Rady Miejskiej p.13 UM w Brzesku ,
wszelkie uwagi do protokołu należy zgłaszać pisemnie do BR).
4. Informacja

na

temat

możliwości

pozyskiwania

i

wykorzystania

środków

pozabudżetowych i unijnych – 2015-2020. Cele strategii dla Gminy Brzesko.( inf.
email)
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
skierowanych do komisji – inf. email : projekt uchwały BOSiR – parkingi , pismo
Pani M.T, ).
Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianach: przyjęto
jednogłośnie.
Ad. 1 Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.
Przygotowane informacje radni otrzymali drogą email. Informacje w tym temacie i odpowiedzi
na pytania członków komisji udzielił Inspektor GKOŚ Beta Pajor oraz Prezes BZK Janusz Filip.
Brzeskie Zakłady Komunalne zgodnie z ustaleniami i porozumieniami zawartymi pomiędzy
Urzędem Miejskim w Brzesku zajmującą się:
1- Utrzymaniem terenów zielonych,
2- Wykaszanie gminnych dziełek i poboczy dróg,
3- Utrzymanie czystości w Brzesku (ulic, chodników i przystanków a także opóźnianie
koszy)
4- Administracja cmentarzem komunalnym i parafialnym (umowa z parafią).
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, nawiązując do wypowiedzi radna zapytała,
czy jest już zmiana godzin otwarcia szalet miejskich przy ulicy Placu Targowym.
Inspektor Beata Pajor, odpowiedziała, że zarządca szalet wnioskował, aby w okresie
zimowym skrócić otwarcie szalet miejskich, lecz jeszcze takie pismo nie wpłynęło.
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Radny Leszek Klimek, poruszył sprawę utrzymania czystości przystanków (głównie
oblepione ogłoszeniami i reklamami) na terenie gminy Brzesko.
Inspektor Beata Pajor, wyjaśniła, iż ma podpisane porozumie z firmą BZK dot. sprzątania
przystanków.
Prezes BZK Janusz Filip, wyjaśnił, że dopóki nie będzie administratora przystanków oraz
z przyczyn niejasnych przepisów dot. umieszczania reklam to sprawa tak wygląda.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, pismo BZK z dnia 30.08.2016r.
poinformowała, że według Zarządu Spółki BZK dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.
Czasowe opóźnienia, które zdarzają się sporadycznie, odnośnie koszenia wynikają w
większości z warunków atmosferycznych. Gminne ulice są sprzątane, zamiatane zgodnie z
harmonogramem prac. Urządzenia zabawowe stosownie do zaleceń inspektora BHP
poddawane są określonej konserwacji i drobnym naprawom. Doraźnie na zlecenia wymieniane
są elementy ławek oraz kosze.
Prezes BZK Janusz Filip, odnośnie placów zabaw wyjaśnił, że wszystkimi większymi
naprawami zajmują się firmy, które montowały w ramach gwarancji. Ulice gminne są sprzątane
sukcesywnie, mając na uwadze warunki atmosferyczne. Następnie poruszył temat cmentarza
komunalnego. Zostaną zamontowane przenośne sanitariaty, przy cmentarzu parafialnym oraz
komunalnym oraz w Jasieniu. Na cmentarzu parafialnym została zamontowana kamera.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę osób handlujących zniczami przy
cmentarzu w okresie Wszystkich Świętych. Blokowane są wjazdy, miejsca postojowe, jest tam
bałagan, każdy handluje gdzie chce. Przedstawił tę sprawę jako wnioski mieszkańców Brzeska.
Prezes BZK Janusz Filip, odpowiedział, że w tym roku miejsca zostały już wykupione. Będzie
sprzedawało 12 osób. Na przyszły rok planuje sprzedaż na starej części parkingu
w wydzielonym pasie.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, dodała, że z przedstawionych informacji
wynika, że utrzymanie porządku, czystości

dróg i chodników a także terenów

ogólnodostępnych, konserwacja i urządzenia nowych zielenin, to dbałość o stan środowiska w
którym żyjemy. Zadanie pochłania sporo pieniędzy, lecz jakże jest potrzebne. Dużo również
zależy od nas, jako mieszkańcy musimy również dbać o tą czystość i szanować zlecone prace
urzędu. Następnie podziękowała za przedstawione informacje.
Komisja

pozytywnie

ocenia

sprawozdanie

dotyczące

stanu

sanitarnego

i estetycznego miasta Brzeska z uwzględnieniem terenów zielonych przedstawioną przez
Panią Inspektor UM w Brzesku Beatę Pajor oraz Prezesa BZK Janusza Filipa.
[Data]
Protokół komisji Rewizyjnej Nr 12/2016 z dnia 19 października 2016 roku.

3

W związku z pismem Pani M.T w sprawie reklamy typu LED przy ul. Sienkiewicza,
Przewodnicząca

komisji

poprosiła

panią

Inspektor

o

przedstawienie

informacji

w przedmiotowej sprawie.
Inspektor GKOŚ Beata Pajor dokonała omówienia sprawy Pani M.T. Poinformowała, że są
wszczęte dwa postępowania. Jedno dotyczy naliczenia kary pieniężnej z zajęcia pasa drogowe
bez stosownego zezwolenia. Drugie postępowanie dotyczy projektu decyzji o przywrócenie
pasa drogi ul. Sienkiewicza. W dniu 18 października br. przybył właściciel firmy L. który
oznajmił, że złożył skargę na decyzję SKO do Sądu Administracyjnego. Właściciel Firmy L.
pisemnie również złoży wniosek o nienaliczanie kary do orzeczenia Sądu Administracyjnego.
Drugie pismo jakie zasugerował, iż złoży dot. przeniesienia reklamy (krzyża) na drugą stronę
budynku. Jest to działka gminna, lecz nie należy do pasa drogi, pas drogi jest osobną działką.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała, że przy rozpatrywaniu
sprawy M.T na komisji, przedstawiono również taką propozycję, tj. przeniesienia tego krzyża.
Przyniosło by korzyści dla obu stron.
W dyskusji poruszono sprawę zmiany lokalizacji reklamy oraz powzięcia informacji od radcy
prawnego w sprawie gospodarki gruntami.
Inspektor GKOŚ Beata Pajor, wyjaśniła, że Pani M.T otrzymała odpowiedź na pismo z dnia
19 września br.
Przewodnicząca komisji podziękowała za wyjaśnienia Pani Beacie Pajor. Następnie
poinformowała, że pismo Pani M.T było przedstawione na wrześniowej sesji, a w punkcie
piątym- sprawy bieżące przedstawi pismo członkom komisji.
Ad. 2 Analiza skargi E.G. Spółka z o.o.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała, że materiały członkowie
otrzymali emailem. Wyjaśniła, że złożona skarga została zawarta w pismach z dnia 31 sierpnia
br. oraz 21 września br. które wpłynęło do Biura Rady.
Radny Marcin Ciurej, poinformował, że członkowie komisji zapoznali się z treścią pism,
które zostały przesłane emailem. Zasugerował, aby poprosić osobę z urzędu, która zajmowała
się tą sprawą w celu złożenia wyjaśnienia.
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Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała,

że nie ma obecnego

skarżącego. Dodała, że skarga dotyczy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa
ulicy Kossaka- odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku- sięgacz od ul. Kossaka do
zabudowy jednorodzinnej”. Skarga na nienależyte działanie organu Urzędu Miasta po
zakwalifikowaniu skarga na Burmistrza Brzeska. Skarga zawarta w pismach z dnia
31.08.2016r. oraz 21.09.2016r. zagadnienie przedstawione w skardze dotyczy bowiem
wykonywania umowy- roboty budowalne zamówienia publicznego w tym odstąpienie od tej
umowy. Rozszerzenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
realizowane są na drodze procesu cywilnego a nie postępowania administracyjnego. Skarga
zawarta w pismach nie ma cech pozwu, a więc środka właściwego dla postępowania cywilnego.
Nie może zotać zakwalifikowana jako żądanie wszczęcia postępowania. Załatwienie skargi
z dnia 31.08.2016r. i 21.09.2016r. wymaga rozpatrzenia, poddania szczegółowej analizie
przeprowadzenia sprawy objętej skargą. Dodała, że nie ma strony skarżącej, więc nie ma jego
stanowiska. Jeśli chodzi o skarżącego można wskazać, że wobec odstąpienia przez Gminę
Brzesko od umowy ze skarżącym ewentualne roszczenia może dochodzić jedynie na drodze
cywilno-prawnej a nie administracyjnej. Skarga do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną celem
wydania opinii lub przyjęcia uchwały. W materiałach załączona jest opinia prawna radcy
prawnego, radni również zapoznali się z nią w materiałach.
Kierownik ITK Antoni Staszczyk, dokonał szczegółowych wyjaśnień sprawy przetargu
i stanu realizacji umowy z firmą E.G. wraz z Inspektor ITK Małgorzata Tomaszek.
(wyjaśnienia pisemne stanowią załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że skarga została złożona do Urzędu
Miejskiego, w dniu 27 września 2016r. została przekazana przez Sekretarza Gminy Stanisława
Sułka wg. właściwości do rozpatrzenia przez radę. Według opinii radcy prawnego, ta skarga
nie jest do rozpatrzenia przez KPA. Zaproponował, aby to pismo zwrócić Sekretarzowi Gminy
wraz z opinią radcy prawnego. W tym przypadku pokazuje pewne kuriozum. Nie ma kwestii
zagadnień prawnych, później okazuje się że są. Przekazuje się w postępowaniu
administracyjnym do Rady Miejskiej a nie powinno. Sami urzędnicy wywołują sobie tym samy
pracę dodatkową i radzie. Pisma należy wcześniej czytać, zasięgnąć opinii radcy prawnego
a później wszcząć całą procedurę.
Inspektor ITK Małgorzata Tomaszek, wyjaśniła, że po otrzymaniu ostatniej korespondencji
z firmy R.G radca prawny, stwierdził, iż to pismo nosiło znamiona skargi. Wobec czego
przekazano to Sekretarzowi Gminy, aby to rozpatrzył w przedmiocie czy jest to skarga na
pracownika., czy skarga na organ i tym samym przekazać do rozpatrzenia.
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Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, dodała, że ważną sprawą jest to co zostało
zawarte w umowie. Jeśli chodzi o terminy i zabezpieczenia ze strony urzędu. Są to publiczne
pieniądze. Zapytała członków komisji czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania. Pytań brak.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zaproponował wniosek wraz z Przewodniczącą
komisji (jak niżej):
Po wysłuchaniu szczegółowych informacji dot. realizacji zamówienia publicznego pn.
”Budowa ul. Kossaka-odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku – sięgacz od ul. Kossaka
do

zabudowy

jednorodzinnej”

w

związku

z

pismem

Firmy

E.G

SP z o.o. oraz opinii prawnej, komisja kieruje przedmiotowe pismo do Burmistrza Brzeska bez
dalszego

rozpatrzenia

z

uwagi

na

treść

stanowiska

radcy

prawnego

(w załączeniu). Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3 Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 23.08.2016
i 14.09.2016r.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następujące protokoły:
- z dnia 23.08.2016r. głosowano: 6 za, 1 nie głosował, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.
- z dnia 14.09.2016r. głosowano 7 za, jednogłośnie.
Ad. 4 Informacja na temat możliwości pozyskiwania i wykorzystania środków
pozabudżetowych i unijnych – 2015-2020. Cele strategii dla Gminy Brzesko.( inf. email).
Przewodnicząca komisji wystąpiła z zapytaniem do Przewodniczącego Rady w sprawie
przygotowanej uchwały Kierownika Rafała Najdały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko z prośbą o dołączenie uchwały na posiedzenie,
celem zaopiniowania.

Przewodniczący Rady Krzysztoj Ojczyk, poinformował, że wpłynęła dziś uchwała Pana
Kierownika Rafała Najdały, jeśli członkowie komisji mają wolę, aby ją omówić to zostanie
dostarczona. Wyjaśnił, że przed zwołaniem komisji nie było tej uchwały jeszcze gotowej. Na
pewno zostanie dostarczona na pozostałe komisje oraz na najbliższą sesję.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poprosiła Kierownika czy przedstawi na
komisji projekt uchwały.
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Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała, poinformował, że nanosił pewne
korekty w uchwale, stąd dziś została dostarczona w komplecie do Biura Rady. Wyraził zgodę
na omówienie tej uchwały.
Radny Kazimierz Sproski, zapytał kto sadzi drzewa niezgodnie z projektem przy
odnowionym chodniku. Carrefour.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, odpowiedziała, że możliwe, iż zostało
pomylone, ponieważ drzewka miały być posadzone wzdłuż nowego chodnika, lecz na osiedlu
Jagiełły.
Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała, dokonał omówienia informacji
dot. pozyskiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych i unijnych w latach 2015-2020.
Obecnie są na etapie skorygowania dwóch wniosków dot. termomodernizacji budynków
oświatowych. (informacja stanowi załącznik do protokołu)
Pytania:
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie punktu 18 do złożonego
sprawozdania: tj. „Złożono wniosek pt. „Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji
Gminy Brzesko 2016-2022 z procesem konsultacji i partycypacji społecznej” do Funduszu
Spójności – Pomoc Techniczna: wartość projektu 31 554,40 zł. otrzymana dotacja: 28 398,96
zł. Przewodnicząca zapytała jak przebiega realizacja.
Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała, wyjaśnił, że obecnie
wprowadzają drobne uzupełnienia. Do Programu Rewitalizacji wybrano obecnie cztery
podobszary: osiedle Ogrodowa-Jagiełły, część Starego Miasta, Jadowniki- wzgórze Bocheniec
oraz część wsi Wokowice, dodał, że planie rewitalizacji są pewne ograniczenia terytorialne.
Członkowie komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, dokonała odczytania projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko wraz
z uzasadnieniem (część odczytania uzasadnienia kontynuował radny Marcin Ciurej). Następnie
poddała pod głosowanie projekt.
Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że nie zapoznała się z całością, lecz z samą uchwałą.
Z załącznikami nie była w stanie się zapoznać.
Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała, wyjaśnił, że raport jest od dwóch
miesięcy zamieszczony na stronie.
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Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, odpowiedziała, że zostały przeprowadzone
konsultacje, kto był zaangażowany, zainteresowany mógł to przeczytać. Ten program jest
zakończony teraz uchwałą.
Kierownik Biura Funduszy UM w Brzesku Rafał Najdała, wyjaśnił, że to nie jest podjęcie
uchwały w sprawie całości programu. Jest to kolejny etap, a ostatnim etapem będzie przyjęcie
uchwały o przyjęciu programu, a między czasie odbywać się będą kolejne spotkania.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brzesko
Komisja po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Kierownika Biura Funduszy UM
w

Brzesku

Rafała

Najadałę

na

temat

możliwości

pozyskania

i wykorzystywania środków pozabudżetowych i unijnych 2015-2020 oraz cele strategii dla
Gminy Brzesko, zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie powyższe informacje.
Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
skierowanych do komisji – inf. email : projekt uchwały BOSiR – parkingi , pismo
Pani M.T,).
Komisja zapoznała się z pismem Pani M.T oraz wyjaśnieniami i przyjęła je do wiadomości.
Inspektor Aleksandra Nalepa, wyjaśniła sprawę dot. posadzenia nowych drzew przy
Carrefour. Posadzenia nowych drzewek dokonywały osoby prywatne Pan G i S. w ramach
usunięcia drzew przy swoich na posesjach. Urząd wskazał to miejsce, posadzone zostały klony.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, dokonał omówienia propozycji zmiany uchwały w sprawie
stref płatnego parkowania. Uwolnienie z poboru opłaty za parkingi w soboty, zostaną od
poniedziałku do piątku. Z tego tytułu gmina poniesie straty około 80 000 zł -100 000 zł. jest
również zaproponowana propozycja, aby powiększyć strefę płatnego parkingu, propozycja jest
od zarządcy parkingu przy placu targowym.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, poinformowała, że samorządy wycofują się
właśnie z pobierania opłat w soboty i dodatkowo jest pismo z prokuratury odnośnie zniesienia
opłat.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, ul. Głowackiego, parking przy sklepie Śnieżka ( 31 miejsc
parkingowych) następnie parking przy placu targowym (115 miejsc parkingowych) oraz
ul. Mościckiego (30 miejsc parkingowych).
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Radny Kazimierz Sporski, wyjaśnił, że na parkingu przy ul. Mościckiego przejawia się taki
proceder (ponieważ pierwsza godzina za darmo,) co godzinę zostają zmieniane bloczki, aby nie
dokonywać opłat.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, wyjaśnił, że wie, iż taki proceder tam jest wykonywany.
Dodał, że dopłacają do tego parkingu, m.in. dlatego, że zmieniane są rolki papieru, plus koszty
obsługi. Dodał, że większe zagrożenie jest na parkingu naprzeciw Urzędu, taki sam proceder
jest dokonywany. Rocznie strata wynosi 120.000 zł. Co godzinę chodzą i odbijają bezpłatne
bilety. Stąd w uchwale zaproponowano, aby ten parking został w pełni płatny, bez zwolnienia
z pierwszej godziny.
Radny Grzegorz Kolbusz, zaproponował, aby zamontować kamerę przy parkingu
naprzeciwko Urzędu, aby zweryfikować nielegalny proceder. Stwierdził, że jeśli takie osoby
otrzymają po mandacie to więcej takiego procederu nie będą wykonywać i parking zostanie
uwolniony. Dodał, że jest przeciwny, aby wszędzie parkingi były płatne.
Radny Leszek Klimek, przedstawił swoje zdanie, iż jest za tym, aby uwolnić parking
naprzeciw Urzędu, był w pełni płatny w pełni.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, dodał, że podczas dni handlu wtorki i piątki osoby które
handlują, mają wykupione miejsca. Reszta miejsc pozostanie objęta strefą płatnego
parkowania.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, po dyskusji i analizie poddała projekt
uchwały pod głosowanie:
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia
1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko ,
ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach
płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318)
Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Pełna dyskusja członków komisji oraz zaproszonych gości znajduje się w załączniku do
niniejszego protokołu (tj. nagranie -płyta CD).
Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka podziękowała
wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.11:00-13:15

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka

Protokół sporządziła:
mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku
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