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Protok6l Nr

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

512075

Rady

itiejskiej

w Brzesku

z dnia

20 kwietnia 2016 r. odbytego w sali obrad Urzqdu iliejskiego
Brzesku przy ul. Glouackiego 51.

w

(Pelna treS( dyskusji radnych na posiedzeniu komisji Rewizyjnej
stanowi zalecznik - ptyta CD znajduje sie w aktach komisji ).
Xomisia Rewizvina obradowala w skladzie:

1.
2.
3.

Radna Barbara Bonowiecka

4.

Radna Mania Kedziolka

5.
6.
7.

Radny Kazimierz Sproski

8.

Radny Grzegorz Kolbusz

Radny Knzysztof Bogusz
Radny Marcin

Radna

-

-

Przewodniczqca Komisji;

czlonek Komisji;

Ciurej - cztonek Komisji;

Maria Kucia

-

Radny Leszek Klimek

-

czlonek Komisji;

-

Czlonek Komisji;

Cztonek Komisji;

-

Czlonek Komisji

-

czlonek komisji.

Ponadto w oosiedzeniu udzial

wzieli:

1. Burmistnz Brzeska Grzegorz Wawryka;
2. Dyrektor MoPS Boguslawa Czy2ycka - Panylo;
3. Skarbnik Gminy Celina tanocha;
4. PnzewodniczEcy RM Krzysztof 0jczyk;
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyla przewodniczqca Komisji
Radna Barbara Borowiecka.

Na podstawie Iisty obecnoSci przewodniczqca komisji stwierdzila
pnawomocno(i obnad

komisji.

Lista obecnoici stanowi zalQcznik do pnotokolu.
Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka przedstawila proponowany
projekt porzqdku posiedzenia przeslanego w zawiadomieniu na komisjq.
1. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS w Brzesku - analiza zasad
przydzielania zasilkow celowych. ( Inf.emait)
2. Analiza sprawozdania z wykonania Bud2etu Gminy Brzesko za rok
2A7s -

3. Pnzygotowanie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Brzeska oraz przeslanie wniosku
celem zaopiniowania przez RIO w Krakowie.

l2

4. Przyjqcie protokolow
i 14 marca 2OL6 t.

z komisji odbytych

w

dniach 2l stycznia

(

Pnotokoly z posiedzei komisji byly wyto2one do wglqdu w
Biunze Rady Miejskiej UM w Brzesku otrzymali je rownie2
czlonkowie komisji , kt6tzy o to wnioskowali).
5. Spnawy bie2qce i wolne wnioski - rozpatrzeni.e pism, wniosk6w
i projekt6w uchwal skierowanych do komisji.
Uwag do ponzqdku obrad komisji nie bylo w zwiqzku z powy2szyn
pnzewodniczqca komisji poddala porzqdek obrad komisji pod glosowanie.
Za przyjqciem porzQdku obrad glosowano jednoglosnie

Ad.1. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS w Brzesku - analiza zasad
przydzielania zasilkr5w celowych.
Komisja otrzymala informacje jw. w wersji elektronicznej.
Dyrektor MoPS Boguslawa Czy2ycka - paryto przedstawila komisji wg.
zalqcznika jak realizowane sE zadania w namach Mops oraz infonmacje
zawante w spnawozdaniu. pani dyrektor przybli2yLa zasady pnzydzielania

zasilk6w celowych i

oknesowych, do2ywianie dzieci w szkolach,
Swiadczenia ustug opiekufrczych w tym zapotrzebowanie mieszkaricow gminy
w zakresie pobytu w Domach opieki spotecznei , dzialalnoi c oraz nidzor
nad 2tobkami i klubami dzieciqcymi, praca asystentow rodziny,
realizacji prognamu Karta Rodziny wierodzietnej, Kanta Rodziny Tnzy
PIus, funduszu alimentacyjnego oraz funkcjonowanie iwiadczen

rodzicielskich.

w dyskusji nad

przedstawionym spnawozdaniem czronkowie komisji
zadawali pytania dot min:

o

.

.

koszt6w utrzymania podopiecznych Mops w Domach 0pieki sporecznej

i doplat z tego tytulu z bud2etu gminy. Dyrektor parylo
odpowiedziala, 2e koszt pobytu dla jednej osoby w Domu Opieki
Spoiecznej miesiqcznie wynosi okolo 2SOO ztotych z czego chory
placi tylko 70% koszt6w natomiast nesztq pokrywajq osoby iwiqzane
z nim , je6li ich nie ma to placi za to Gmina, Roczny koszt
doplat z bud2etu do jednej osoby wynosi okolo 18 tysiqcy zlotych.
przemocy w rodzinach podopiecznych MOPS _ czy ta przemoc
siq
zwiqksza , czy mo2e zmniejszyla. Dyrekton parylo odpowiedziala,
2e zwiqkszyla siq liczba zalo2onych ,,Niebieskich Kant,,, przemocy
jest wiqcej, przybli2yta z jakiego powodu te karty sq zakladane
pnzez policje , tych kart z roku na rok jest wiqcej. W kn6tkiej
dyskusji komisja om6wita temat jakie sq mo2liwo6ci zakoriczenia
procedury,,Niebieskiej Karty,,.
realizacji prognamu ,,500 p1us,,. Dyrektor parylo pnzybli2yla jak
MoPS nealizuje ustawe iw. na dzieri dzisiejszy zostalo ztl2onyctr

l3

1532 wnioski- przedstawila jak te wnioski sq przyjmowane ,
papierowo i elektronicznie gdzie wiqkszoSc z tych wniosk6w
zlo2onych elektronicznie jest do popnawy. WielkoS( dotacjipromesy dla Gminy Brzesko na to zadanie to kwota 10 mln zlotych.
o nowych etat6w zostalo utwonzonych w MOPS w zwiqzku z ustawq iw.
Dynektor Parylo odpowiedziala , 2e do realizacji tej ustawy
zostaly przyjqte dwie osoby jednq osobq na czasowa umowe o pnace
i sta2ysta.
Ponadto w dyskusji Pani Dyrektor MOPS pnzedstawila komisji jaki
dodatkowy spnzet oraz oprogramowanie zostalo zakupione dla potrzeb
o(rodka i realizacji pnzedmiotowego prognamu jak n6wnie2 adaptacji
dodatkowych pomi.eszczef dla MOPS przy ul. KoSciuszki.
Komisja analizowala temat pnopozycji nowych pomieszcze6 dla potrzeb
jadtodajni dIa ubogich w punkcie katechetycznym p"zy Parafii.
Radna maria Kucia przybli2yla ile dziennie jest wydawanych posilk6w
w jadlodajni i nocznie oraz wielkoici potrzebnych pomieszczeri na ten
cel jak rownie2 jakie zostaly podjqte dzialania adaptacji nowych
pomieszczeri d1a potrzeb caritas.
WiQcej pytafi

nie bylo.

ooinia komisii:
Komisja Rewizyjna zapoznala sie ze spnawozdaniem z funkcjonowania MOPS
a tak2e z analizq dot. zasad przyznawania zasitkow celowych i
pozytywnie ocenia dzialalnoS( MOPS w Brzesku. Glosowano jednoglo6nie

Ad.2. Analiza sprawozdania z

r.4ykonania

Budietu 6miny Brzesko za rok

20L5.

Skarbnik Celina tanocha om6wila sprawozdanie z wykonania Bud2etu
Gminy Bnzesko za rok 2015.Pani Skanbnik przedstawila dochody bie2qce,
dochody majqtkowe gdzie po zmianach wykonanie Bud2etu Gminy Brzesko
za 2075 nok wynosi lOO %.Ponadto Pani Skarbnik przybli2yla komisji

jakie jest wykonanie bud2etu w stosunku do planu pierwotnego , omowila
dzialy gdzie wykonanie planu jest mniejsze ni2 lOO % wykonania,

wydatki bie2qce bud2etu gminy oraz wydatki majqtkowe.
Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk - stwierdzil, 2e wielkoSi planowanej
nezerwy bud2etowej i pozostala kwota , ktora nie zostala wykorzystana
Swiadczy o dobrym gospodarowaniu Snodkami bud2etowymi, Srodki sE
wydawane roztropnie. Przewodniczqcy popnosil by na kolejnych komisjach
przedstawic infonmacje na co zostaly przeznaczone 6rodki finansowe z
rezerwy.
W

i

dyskusji komisja om6wita temat obciq2enia bud2etu gminy splatami rat
odsetek w stosunku do noku 2014.

l4

skarbnik Gminy zapnoponowala by po otrzymaniu opinii Rro o wykonaniu
bud2etu Gminy Bnzesko za rok 2075 otaz o stanie mienia komunarnego jak
rownie2 lqcznych bilans6w jednostkowych rachunkow zyskow i strat
ktorych tenmin przedro2enia uplywa z dniem 30 kwietnia komisja na,
kolejnym swoim posiedzeniu sformurowala i przeglosowala wnioiek w
sprawie absol.utorium dra Burmistrza Brzeska z tytulu wykonania budzetu
gminy za nok 2015. Komisja w dniu dzisiejszym moZe jednak wyrazii
opinie o sprawozdaniu z wykonania bud2etu jednak z zaopiniowaniem

wniosku musimy poczekai.

Czlonkowie komisji Rewizyjnej odnieili siq do pnopozycji Pani Skanbnik
pozytywnie w zwiqzku z powyiszyn wniosek zostanie sformulowany
i
przeglosowany
na
kolej nym
posiedzeniu
komi sj i .

Pkt. 3

porzqdku posiedzenia komisji
dzisiejszym posiedzeniu komisji.
Po

nie zostanie zrealizowany na

dvskusii ooinia komisii:

Po wystuchaniu i anari.zie sprawozdania z wykonania Bud2etu
Gminy
Brzesko za rok ZO1,S ptzedstawionego przez Skarbnik Gminy paniE
Celine
tanocha Komisja Rewj.zyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie
z wykonania
Bud2etu Gminy Brzesko za rok 2015. Glosowano jednogto5nie
P".vie.i" p"otokol,i, . koririi odbutr.h * dni..h 27 ,tr.rni" i
19.4.
14 marca 2e.76 rPrzewodniczqca Komisji Barbara Borowiecka zaproponowala pnzyjqcie
protokolu z dnia 14 marca 2016 roku. Zapytala, czy do przedtoZlnego
pnotokolu sq uwagi i zastrze2enia czlonkow komisji?.

W bardzo szerokiej dyskusji dot. sporzqdzania i
,

przyjmowania

pnotokol6w z posiedzeri komisji Rewizyjnej jak rownie2 protokor-u
z dnia
14 marca 2015 roku czlonkowie komisji rewizyjnej poruszyli kwestie
dot. procedury przyjmowania protokolow z posieJzeri komisii rewizyjnej
i sposob6w skradania wnioskow o zmiany w protokorach oraz przesyiania
ich radnym do zapoznania siq celem zgloszenia uwag i wnioskow.
Ustalono, 2e ka2da uwaga i zastrze2enie do protokolu winno byi
przedstawione na piSmie kt6rego miejsca w protokole
to dotyczy.
Radna ,{aria KQdziotka odniosla siq do pnzedstawionych
na poprzednim
'stycznia
posiedzeniu komisji pnopozycji zmian w protokore
z
dnia 2z
bn. dot. Sciqgniqcia Srodkow w wysoko5ci 20 tysiecy zlotych z
Osiedta
Browanna i naniesionych zmian w protokolach z dnia
27 itycznia i t+
marca 2016 r. oraz zawnioskowala o wykreslenie z pnotokolu
z dnia r+
marca 2016 roku na str.2 stwierdzenia ,, Rodna tftorio
Kqdziolka i
Moria Kucia konsuLtowoty poniqdzy sobq
r6wnie2
procownikien
iah
Biura
Rady , kt6re protokoty radni otrzynoLi,;.

,. :- :15
Przewodniczqca Komisji Barbara Borowiecka poddala pod glosowanie
wniosek formalny Radnej Marii Kqdziolka o wykreSlenie z protokolu z
dnia 14 narca 2O76 roku na stn.2 stwierdzenia: " Radna Maria Kodziotka
i Morio Kucia konsuLtowoty ponledzy sobq jok r6wnie2 procownikien
Biuro Rody , kt6re protokoty radni otrzynaLi,,- gtosouono 4 zo, 4
ustrzynujqce

Ponadto Radna ltlaria Kqdziotka zawnioskowala o zmiane zapisu w
protokole z dnia 14 marca br. na str.4 - by byl zapis: ,,Radny Leszek
KIimek zaproponowal pnzyjqcie protokolu z dnia 26 lutego na nastepnym
posiedzeniu komisji."

7 za, L wstrzymujqcy
Radna Earbara Borowiecka odniosla siq do zarzut6w jakie zostaly
zgloszone do pnotoko16w z posiedzeri komisji rewizyjnej, popnosila
czlonkow komisji je5li sq uwagi do protokotow to by byly one konkretne
i zlo2one do pnotokolu na pi(mie. Uwa2a, 2e chq( pnacy w komisji jak
te2 pnzyjmowanie protokotow jest wylqcznie sprawq ka2dego radnego.
Wniosek radnej przeglosowano

jest jednak pnacownikiem pani radnej i pnosi o tnochg
stosunku do jej osoby i przeprosiny zanowno na komisji i

Nie

szacunku

w

na sesji.

Kqdziolka pnzeprosila nadnq Borowieckq.
(Pelna dyskusja czlonkriw komisji stanowi zalqcznik do protokolu

Radna Maria

plyta

CD

-

).

Nastepnie czlonkowie komisji zawnioskowali
dnia 14 marca br. z naniesionymi popnawkami.

o glosowanie protokolu

z

Protok6l z dnia 14 marca 2016 roku zostal przyjqty jednogtoinie.

. Przyjecie protokolu z posiedzenia komisji

odbytego w dniu 27
stycznia 2016 roku.
Radna ,tlaria Kqdziolka zglosila wniosek formalny o nie przyjmowanie
w dniu dzisiejszym protokolu z dnia 27 stycznia bn. - uzasadniajqc
swoj wniosek.

tll dyskusji nad protokolem poruszono kwestie zasad sporzqdzania
protokokiw z posiedzefi komisji oraz Radny Krzysztof Ojczyk zglosil

wniosek w sprawie poddania pod glosowanie protokolu jw.

(

petna dyskusja czlonkr5w komisji stanowi zalqcznik plyta CD)
Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka poddata pod glosowanie

wniosek nadnej Kqdziolka o odsuniecie przyjqcia protokolu
posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 stycznia 2Ot6 r.
Za wnioskiem glosowano 4 za, 4 przeciw.

z

3 ':':

w

l6

z

powy2szyn przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka
poddala pod glosowanie wniosek przewod ni c zqcego Krzysztofa 0jczyka o
przyjqcie pnotokolu z dnia 27 stycznia 2OLG r.- gtosowano jednogloinie

zwiqzku

Ad.5. Sprawy bieiqce i wolne wnioski - rozpatrzenie pism, wnioskriw
i projekt6w uchwal skierowanych do komisji.
W sprawach bie2qcych komisja rozpatrzyla i zaopiniowala:
1. Komisja zapoznala siq z pismem Zwiqzku Strzeleckiego ,,Strze1ec,,
w sprawie przydzialu z zasob6w gminy lokalu dla potnzeb
jednostki oraz odpowiedziq UM dot. braku mo2liwosci gminy w tym
zaknesie.

2. Komisja zapoznala siq i przyjqla do wiadomo6ci sprawozdanie z
zakresu umorzonych nale2no5ci oraz pozostatych ulg za tok 20l--5.
Radny Grzegorz Kolbusz zawnioskowal

o przedstawienie stanu monitoringu
w naszym mie5cie. Zdarzylo sie, 2e pewna osoba zostala pobita i nie
mo2na bylo nic na policji z monitoringu odczytai.
lrlniosek komis ji:

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pnzedstawienie stanu
monitoningu na terenie Miasta Brzeska. Glosouano jednogtofnie
Radny Krzysztof Bogusz odni6sr siq do tematu potrzeby utworzenia tkzw,,
gorAcego biura" d1a potrzeb stowarzyszeri dziataiqcych na tenenie Gminy
Brzesko, na przyk*.adzie Miasta Tarnowa gdzie takie biuro funkcjonuje.
Na ulicy Puszkina znajduje siq budynek po bylej bibriotece i tam takie

biuro

mo2e funkcjonowai.

Radna ltlaria Kadziolka przypomniala , Le Rada Senionow r6wnie2
skierowala wniosek o przyznanie rokalu na uI . puszkina dla potrzeb
senior6w z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla osob starszych.
Chcemy tam stworzyi obiekt dla senior6w by ten budynek o2yt.
W

dyskusji komisja analizowala temat zagospodarowania budynku jw.

dla potnzeb os6b starszych.

l7

Na tym posiedzenie

Obrady

komisji zostalo zakohczone.
trwaly od godziny 77.OO- L5.75.

(Pelna treS€ dyskusji radnych na posiedzeniu komisji Rewizyjnej
stanowi zalEcznik - plyta CD).
Przewodniczqca Komisji Rewizyjnej

Barbara Borowiecka

Protokolowala: Inspektor ttlarta Xolkowska

