Protokół Nr 6/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
18 maja 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. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka
2. Państwowa Straż Pożarna - St. Bryg. Piotr Strojny
3. Komenda Powiatowa Policji – nadkom. Jarosław Dudek
4. Skarbnik Gminy - Celina Łanocha
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Barbara
Borowiecka.
Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad – zawarty w zaproszeniu
- stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek posiedzenia:
1. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Brzesko.( inf. email).
2. Analiza realizacji wniosków komisji podjętych w okresie 06-12.2015 roku.( inf. Email)
3. Przedstawienie projektu wniosku do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bądź nie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzeska z tytułu wykonania Budżetu Gminy
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Brzesko za rok 2015 oraz przesłanie wniosku celem zaopiniowania przez RIO w
Krakowie.
4. Przyjęcie protokołu z komisji odbytej w dniu 20 kwietnia 2016 r. ( Protokół z
posiedzenia komisji jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej UM w Brzesku
p. nr 13, ewentualne uwagi do protokołu proszę zgłaszać w formie pisemnej do BRM).
5. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wybranego Wydziału UM
w Brzesku.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
skierowanych do komisji.
Ad. 1 Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Brzesko.
Nadkom. Jarosław Dudek Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, przedstawił członkom
komisji informacje dotyczące zdarzeń przestępczych, interwencji statystyk, porządku
i bezpieczeństwa w Gminie Brzesko. Omówił również sprawę upraw konopi. Następnie
poruszył sprawę przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.
Poruszono sprawę bezpieczeństwa dróg. Poprzez znaczną poprawę infrastruktury, wypadków
jest statystycznie mniej.
Radny Grzegorz Kolbusz, zapytał w sprawie monitoringu. W odpowiedzi padło zapewnienie,
iż zostanie przesłana odpowiedź w tej sprawie po konsultacji z Komendantem Powiatowym
Policji.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka podczas analizy nawiązała do sprawy poprawy
bezpieczeństwa ruchu przy ul. Kossaka a także na osiedlu Jagiełły przy bloku numer 6.
Radny Leszek Klimek, poprosił o podanie nowych numerów komórkowych do dzielnicowych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa publicznego na
terenie Miasta i Gminy Brzesko przedstawione przez nadkom. Jarosława Dudka z Komendy
Powiatowej Policji w Brzesku.
Następnie przybył st. Bryg. Piotr Strojny, przedstawił najważniejsze informacje dot. straży
pożarnej, tj. strukturę, zakres działań straży, zagrożeń oraz podzielił się swoimi spostrzeżeniami
dotyczy spostrzeżeniami i przygotowaniami w związku z nadchodzącymi Światowymi Dniami
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Młodzieży. Pochwalił dwie jednostki, które należą do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego tj. OSP Jadowniki oraz OSP Szczepanów oraz 7 jednostek pozostałych. Poprosił
jednocześnie o dalsze poparcie w działaniach komendy.
Uwag brak.
Komisja wysłuchała informacji na temat bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy
Brzesko za rok 2015 i pozytywnie jednogłośnie opiniuje działalność Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku przedstawioną przez Komendanta Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku.
Ad. 2 Analiza realizacji wniosków komisji podjętych w okresie 06-12.2015 roku.( inf.
Email).
Przewodnicząca komisji poinformowała, że nie ma obecnego na posiedzeniu komisji
Sekretarza Gminy, ponieważ przebywa na chorobowym. Zapytała czy poprosić w zastępstwie
inną osobę z urzędu, aby przedstawił analizę wniosków. Nie było takiej woli. Realizacja
wniosków została przesłana wraz z materiałami na komisje.
Komisja przyjęła do wiadomości analizę z realizacji wniosków komisji podjętych
w okresie od czerwca 2015 roku do grudnia 2015r.
Ad.3 Przedstawienie projektu wniosku do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bądź nie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzeska z tytułu wykonania Budżetu Gminy
Brzesko za rok 2015 oraz przesłanie wniosku celem zaopiniowania przez RIO
w Krakowie.
Przewodnicząca komisji Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, iż sprawozdanie
z wykonania Budżetu Gminy Brzesko zostało przyjęte na posiedzeniu komisji w dniu 20
kwietnia br. jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca komisji odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2016r. dot. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Brzesko za 2015 rok wraz z informacja o stanie mienia Gminy Brzesko. (stanowi załącznik do
protokołu).
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Następnie Przewodnicząca komisji odczytała WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ RADY
MIEJSKIEJ w BRZESKU w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzeska A b s o l u t o r i
u m za 2015 rok. (stanowi on załącznik do protokołu).
Uwag brak.
Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie wniosek w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Brzeska Grzegorzowi Wawryka absolutorium za 2015 rok.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z komisji odbytej w dniu 20 kwietnia 2016 r.
Przewodnicząca komisji poinformowała członków komisji, iż nie było zgłoszonych żadnych
uwag pisemnych. Sama dokonała dwóch korekt w protokole z dnia 20 kwietnia 2016: wpisanie
Pani Skarbnik na listę obecności i na końcu protokołu, zakończenie komisji i początek komisji
od której trwały. Zapytała czy są uwagi do protokołu, uwag brak.
Protokół przyjęto głosami: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Ad. 5 Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wybranego Wydziału
UM w Brzesku.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka poinformowała, że zgodnie z przyjętym planem
pracy komisji jest temat przeprowadzenia kontroli wybranego w trakcie roku budżetowego
wybranego wydziału |Urzędu Miejskiego w ramach bieżących prac komisji. Temat kontroli:
Kontrola wydziału ITK w zakresie prowadzonych zadań inwestycji za rok 2015
z uwzględnieniem posiadanych przez urząd, dokumentacji technicznych. Równocześnie
poinformowała, że powołany zostanie zespół składający się z czterech osób. Poprosiła
o zgłaszanie kandydatur do pracy w zespole.
Radny Krzysztof Bogusz, Radna Barbara Borowiecka wyrazili wolę. Przewodnicząca zwróciła
się kolejno do obecnych członków komisji z prośbą o wzięcie udziału w pracach zespołu
kontrolnego. Pozostali członkowie komisji obecni na posiedzeniu nie wyrazili zgody. Dlatego
przewodnicząca poinformowała, że jest jeszcze czas i czeka na zgłoszenia. Po ustaleniu składu
komisji zespołu kontrolnego zostaną dopracowane pozostałe sprawy organizacyjne.
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Radna Maria Kądziołka, skomentowała, iż Pani przewodnicząca powiedziała, że członkowie
komisji nie chcą pracować w zespole. Poinformowała, że nie jest to prawdą. Pewne
zobowiązania nie pozwalają na to, żeby w godzinach pracy przeprowadzić kontrolę.
Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że nie wszyscy członkowie komisji pracują zawodowo a
jeśli chodzi kontrolę musi mieć na względzie jednostką kontrolowaną i wykonać kontrolę
w ramach ich godzin pracy.
Ad. 6 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
skierowanych do komisji.
Pism, uwag, pytań brak.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.12:00-14:21

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku
Barbara Borowiecka

Opracowała:
J.Szczepka
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