Protokół Nr 12/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
20 grudnia 2017 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:
•

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski

•

Architekt UM w Brzesku Pani Małgorzata Bugajska-Pala

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Barbara
Borowiecka powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie
listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. Następnie przywitała członków
komisji oraz zaproszonych gości. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca

Komisji

Barbara

Borowiecka

przed

przedstawieniem

proponowanego porządku posiedzenia komisji, zaproponowała zamianę, wprowadzenie
dodatkowego punktu do porządku posiedzenia tj. przyjęcie protokołu z dnia 23 listopada
2017r. w punkcie 2, a punkt 2 otrzyma brzmienie punktu 3. Poprosiła o zapoznanie się
z protokołem i zgłaszanie ewentualnych uwag.
Poddała pod głosowanie wprowadzoną zmianę, która została przyjęta jednogłośnie.
Zwróciła się z zapytaniem czy radni do porządku zgłaszają zmiany, propozycje, uwagi.
Uwag brak.
Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną zmianą, przyjęto
jednogłośnie.
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Porządek posiedzenia:
1.

Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2018.

2.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 23 listopada 2017r.

3.

Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1 Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2018.
Rozdano członkom komisji propozycje planu pracy komisji na rok 2018 przygotowaną
przez przewodniczącą.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka korzystając z chwili wolne4go czasu
w oczekiwaniu na pracownika Urzędu, poinformowała członków komisji, że do Biura
Rady dnia 18 grudnia wpłynęło pismo z dnia 18 grudnia, Dyrektora BOSiR Pana Marka
Dadeja skierowane do Przewodniczącej komisji Rewizyjnej a dotyczy podwyżek
wynagrodzenia dla pracowników BOSiR w Brzesku. Z prośbą o zajęcie jasnego stanowiska
w powyższej sprawie. Do przedstawienia pisma komisji i przedstawienia stanowiska
przewodniczącej komisji w tej kwestii na piśmie, celem przedstawienia go pracownikom
BOSiR. W związku z informacją o braku odpowiedzi na pisma z dnia 21.09 i 20.11 2017r.
do Rady Miejskiej, zwróciła się do pracownika Biura Rady o informacje w tym temacie.
Pracownik Biura Rady Joanna Szczepka odpowiedziała, że wspomniane pismo zostało
skierowane na komisje Oświaty Kultury i Sportu i komisję Gospodarki Finansowej przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz zostało także odczytane na Sesji RM w Brzesku.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, wyjaśniła, że jeśli do komisji Rewizyjnej ,
pismo nie zostało przekierowane, nie analizowane, nie rozumie dlaczego Dyrektor BOSiR
żąda zajęcia jasnego stanowiska. Przewodnicząca komisji poprosiła, by pismo Dyrektora
BOSiR z dnia 18 grudnia zostało odczytane na najbliższej sesji RM.
Radny Kazimierz Sproski, stwierdził, by wniosek i w budżecie jest chyba przydzielona
pula środków na podwyżki dla pracowników BOSiR.
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Przewodnicząca komisji poinformowała, że pismo komisji jest przedstawione, poprosiła
panią z Biura Rady, by poprosić panią skarbnik celem udzielenia informacji. Analizę pisma
będziemy kontynuować w punkcie 3, sprawy bieżące.
Pracownik Biura Rady Joanna Szczepka przekazała informację od Skarbnik Gminyw odpowiedzi,- w projekcie budżetu nie ma zapisu dotyczącego zaplanowanego na
podwyżki dla pracowników BOSiR.
Analiza planu pracy na rok 2018.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka poinformowała, że przygotowany projekt
planu pracy przedstawiła Przewodniczącemu Rady. W związku z przygotowanym planem
pracy RM zgłosiła zmiany odnośnie terminów. Poprosiła o zgłaszanie propozycji
przesunięć.

Następnie

odczytała

kolejno

miesiącami

tematy

pracy

komisji.

Zaproponowała zmianę w miesiącu marzec- temat bezrobocia, przenieść na miesiąc maj,
a z miesiąca maj punkt 1 i punkt 2 tj. Działania promocyjno-kulturalne oraz współpracę
z miastami partnerskimi przenieść na marzec.
Następnie radna Maria Kucia oraz radny Kazimierz Sproski zgłosili, że w miesiącu
czerwiec punkt 3 dot. analizy inwestycji jest za wczesny na omawianie, ponieważ nie
będzie jeszcze wyników przetargów na inwestycje ani nie było analizy budżetu.
Radna Maria Kądziołka, zaproponowała, aby te punkty przenieść na sierpień, ponieważ
w sierpniu w tematyce jest punkt realizacja inwestycji i remontów w placówkach
oświatowych, więc można to połączyć.
Przewodnicząca komisji zgodziła się na tę propozycje. Odczytała proponowaną zmianę na
miesiąc czerwiec oraz sierpień. Następnie przewodnicząca zapytała członków komisji,
odnośnie sprawozdania z działalności spółki za 2017 rok, jakiej spółki oraz w jakim
miesiącu. Poinformowała również, że proponuje aby w miesiącu czerwcu był dodatkowy
punkt sprawozdanie z działalności MOK wraz z zagospodarowaniem zagospodarowania
wolnego czasu w okresie wakacji dzieci i młodzieży.
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Radny Marcin Ciurej zaproponował, aby dodać punkt ocena działalności wybranej spółki
na miesiąc czerwiec, wybór spółki to tak jak w tamtym roku przewodniczący komisji
wybierali sobie jedną spółkę do oceny, każdy inną i to był dobry pomysł.
Przewodnicząca komisji zaproponowała że w miesiącu maj dodać punkt Sprawozdanie
z MOPS w Brzesku.
Członkowie komisji zdecydowali, że maj jest dosyć obszerny w tematach, więc
Przewodnicząca komisji zaproponowała, aby sprawozdanie z MOPS w Brzesku umieścić
jako punkt 3 w miesiącu oraz punkt 4 Ocena działalności wybranej spółki.
Przewodnicząca przedstawiła w miesiącu grudniu tematem pracy komisji:
1. Analiza projektu budżetu na 2019 wypracowanie opinii.
2. Przyjęcie planu pracy komisji Rewizyjnej na 2019.
Radny Kazimierz Sproski- ale to nie w tej komisji chyba.
Przewodnicząca komisji odpowiedziała- ale musimy to przyjąć.
Radny Krzysztof Bogusz- ja bym już nie dawał, bo mnie by już to nie dotyczyło.
Radny Kazimierz Sproski- pewnie, że nie. No chyba, że będą wybory unieważnione.
Przewodnicząca komisji – Panie Sproski, nie będzie to dotyczyło nas, to każda jedna
komisja rewizyjna musi się zebrać i przygotować w grudniu plan pracy. Pan chyba
powinien o tym wiedzieć. Nie jest tu zapisane przyjęcie planu pracy tej komisji tylko
w ogóle komisji rewizyjnej.
Następnie przewodnicząca odczytała sentencje, która jest zawarta pod planem pracy
„KOMISJA REWIZYJNA W RAMACH PRACY W 2018r. BĘDZIE ANALIZOWAŁA
SKARGI,WNIOSKI I UWAGI PRZEKAZYWANE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ, KOMISJE RADY
BURMISTRZA, MIESZKAŃCÓW GMINY. KOMISJA REWIZYJNA BĘDZIE ROZPATRYWAĆ
SPRAWY WYNIKAJĄCE Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO. KOMISJA W
RAMACH PRACY BĘDZIE OPINIOWAŁA PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
PRZEDMIOTOWY PLAN PRACY I KONTROLI MOŻE ULEC ZMIANIE W TRAKCIE BIEŻĄCEJ
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PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ WEDŁUG POTRZEB I PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI.” Przewodnicząca zwróciła się także z zapytaniem czy na dzisiejszym
posiedzeniu ustalą plan kontroli w rocznym planie pracy? Poprosiła członków komisji
o wyrażenie stanowiska.
Radny Grzegorz Kolbusz, odpowiedział, że nie ma konieczności zawarcia teraz kontroli.
Radny Leszek Klimek, odpowiedział, że skoro nie jest napisane to proszę wskazać jakąś
kontrolę. Przewodnicząca odpowiedziała, że wskaże w styczniu.
Radny Kazimierz Sproski, odpowiedział, że może by Pani Przewodnicząca podała jakieś
propozycje i wówczas się zastanowią członkowie.
Przewodnicząca odpowiedziała, że zapytuje czy o tym dziś decydujemy.
Radna Maria Kucia, odpowiedziała nie.
Radna Marią Kądziołka, również odpowiedziała również, że nie. Natomiast
zaproponowała, aby zapis umieścić w tym ostatnim akapicie, który został odczytany
o przeprowadzeniu kontroli, ogólnie. „KOMISJA REWIZYJNA W RAMACH PRACY W 2018r.
BĘDZIE TAKŻE PRZEPROWADZAŁA KONTROLĘ, ANALIZOWAŁA SKARGI,WNIOSKI I
UWAGI PRZEKAZYWANE PRZEZ

RADĘ MIEJSKĄ, KOMISJE RADY BURMISTRZA,

MIESZKAŃCÓW GMINY.”
Po dyskusji i analizie oraz poprawek w trakcie omawiania Przewodnicząca poddała pod
głosowanie przyjęcie planu pracy na rok 2018.

L.p. Termin realizacji
1.

STYCZEŃ

TEMATYKA ZADAŃ
1.Analiza i zaopiniowanie Projektu Budżetu Gminy Brzesko na 2018 r.

2.

LUTY

1.Informacje o stanie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w
Gminie .
2.Informacje o stanie bezpieczeństwa przeciw pożarowego w mieście i
gminie Brzesko.
3.Informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3.

MARZEC

1.Informacje na temat działalności Gminy w pozyskaniu
nowych
podatników. Przedstawienie zakresu i możliwości współpracy z
lokalnymi inwestorami.
2. Działania promocyjno -kulturalne, planowane zamierzenia na 2018r.
Informacje Biura Promocji .
3.Współpraca z miastami partnerskimi—podsumowanie roku 2017
4. Analiza skarg z ubiegłego roku- spływających do Burmistrza Brzeska
,opinia komisji rewizyjnej-sposobu ich załatwiania
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4.

KWIECIEŃ

1.Informacje dotyczące kosztów ,zimowego utrzymania chodników,
dróg oraz stanu technicznego ich nawierzchni i oznakowania.
2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017r. Wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu i informacją o stanie mienia jednostki samorządu.
Przygotowanie i przedstawienie komisji do zaopiniowania wniosku w
sprawie udzielenia ,bądź nie udzielenia absolutorium dla Burmistrza
Brzeska oraz przesłanie wniosku, celem zaopiniowania przez
Regionalną Izbę Obrachunkową i przedłożenie wniosku Radzie
Miejskiej.

5.

MAJ

1. Skala
bezrobocia w gminie , zakres i ocena możliwości w
pozyskiwaniu nowych miejsc pracy i pomocy w zatrudnieniu.
2. Informacje o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów
Alkoholowych i Narkomanii.

6.

CZERWIEC

1. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok MOPS w Brzesku.
2. Zagospodarowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
3. Ocena działalności wybranej spółki.
Sprawy bieżące .Wolne wnioski ,zapytania .Zaopiniowanie projektów
uchwał, wynikających z bieżących zadań Gminy.

7.

LIPIEC

Przerwa wakacyjna

8.

SIERPIEŃ

1.Informacje na temat przygotowania Brzeskich Placówek Oświatowych
do pracy w roku szkolnym 2018/19.
2. Informacje dotyczące realizacji inwestycji i remontów- wizja lokalna.
3.Analiza realizacji i stopnia zaawansowania prac inwestycyjnych i
remontowych ujętych w Budżecie na 2018r.

9.

WRZESIEŃ

1. Analiza wykonania budżetu za I połowę 2018r.
2.Wykorzystanie dotacji z programów Unijnych i krajowych

10.

PAŻDZIERNIK

1.Analiza wniosków komisji za I półrocze 2018r
2. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Brzeska o uzyskanych wpływach
ze sprzedaży składników majątkowych

11.

LISTOPAD

1.Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2019r

12.

GRUDZIEŃ

1 Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r
2.Analiza Projektu Budżetu na 2019 rok.-wypracowanie opinii

KOMISJA REWIZYJNA W RAMACH PRACY W 2018r. BĘDZIE TAKŻE
PRZEPROWADZAŁA KONTROLĘ, ANALIZOWAŁA SKARGI,WNIOSKI I
UWAGI PRZEKAZYWANE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ, KOMISJE RADY
BURMISTRZA, MIESZKAŃCÓW GMINY. KOMISJA REWIZYJNA BĘDZIE
ROZPATRYWAĆ SPRAWY WYNIKAJĄCE Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
URZĘDU MIEJSKIEGO.
KOMISJA W RAMACH PRACY BĘDZIE OPINIOWAŁA PROJEKTY UCHWAŁ
RADY MIEJSKIEJ PRZEDMIOTOWY PLAN PRACY I KONTROLI MOŻE ULEC
Strona | 6

ZMIANIE W TRAKCIE BIEŻĄCEJ PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ WEDŁUG
POTRZEB I PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI.
Komisja przyjęła plan pracy na rok 2018 wraz z przedstawionymi poprawkami.
Głosowano jednogłośnie.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu 23 listopada 2017r.
Protokół z dnia 23.11.2017r. głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Ad. 3 Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Projekt uchwał:
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 maja 2017r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za
osiągnięte wyniki sportowe wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Sekretarza
Gminy, sprawdzony pod względem prawnym. Następnie został poddany pod głosowanie.
Przyjęto jednogłośnie.


projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko o nazwie „Jasień - Nowy
Świat”.

Przedstawiony przez Architekt UM w Brzesku panią Małgorzatę Bugajską- Pala
i Naczelnika ITK pana Bogdana Dobranowskiego. Poproszony został Burmistrz Brzeska,
lecz ze względu na przyjmowanie strony - Dyrektor Szkoły w Sterkowcu, nie ma
możliwości uczestnictwa w posiedzeniu.
Naczelnik Bogdan Dobranowski udzielił odpowiedzi na zapytania członków komisji
w sprawie wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku szkoły
w Sterkowcu. Wyjaśnił, że kosztorys inwestorski wykonany przez Dyrektora były
niepoprawne. Zatem po poprawkach złożono oferty dwóch firm. Kosztorys inwestorski
opiewa na kwotę powyżej 50,000.00 zł. jest taka możliwość by zabezpieczone środki
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zostały przekazane do budżetu jako niewygasające na rok następny a op tym zdecyduje
Rada na posiedzeniu sesji.
Na posiedzenie przybyła Pani Architekt UM w Brzesku Bugajska-Pala celem
przedstawienia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru Gminy Brzesko o nazwie „Jasień - Nowy Świat”.
Przedstawiono

mapy.

Cele,

przygotowania

tego

terenu:

Usługi administracji publicznej- Straż- Policja
Teren usługowo-produkcyjny
Poszerzenie terenu pod Cmentarz – duża rezerwa.
Droga koło cmenatrza wyprowadzona do Nowego Światu.
Droga nalotu koło szpitala- pas terenu odnośnie ograniczenia wysokości zabudowylądowisko.
Przedstawiono dwie wersje przebiegu drogi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad do zaopiniowania- Stanowisko wariant II pomarańczowy – brak uwag, więcej
zalet.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka, zwróciła uwagę na zapis w paragrafie 7 ust.
1 wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rys. planu
symbolem 1 Mn z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę , ust3 pkt 2 wskaźnik
intensywności zabudowy a) maksymalny- 0,6 lit. B minimalny – 0,2 maksymalny w
porządku, chodzi o minimalny, uważa, że jest to za wysoki. Mając na uwadze problemy
właścicieli działki, utrudnienia związane bo nie są w stanie spełnić tego parametru przy
planie Dzielnica Przemysłowa i starania o wprowadzenie zmian parametru minimum
wskaźnika intensywności 0,2 zmiana na 0,01. Proszę o sprawdzenie, jeśli jest to możliwe.
Przewodnicząca powiedziała, że jest to ważne choć to nie o nią chodzi, nie będzie się
budować, lecz dla wszystkich pozostałych mieszkańców zainteresowanych. Jest to ważne,
to duża różnica jednak tych wskaźników do wszystkich działek, tak uważa.
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Naczelnik Bogdan Dobranowski, poinformował, że słuszna uwaga, dobrze, że zgłoszona
na tym etapie bo można dopytać autora projektu. Już teraz skontaktuje się co do
możliwości w sprawie tych parametrów i jeśli projektantka się zgodzi to nie będzie
problemu by zmienić. Plan idzie do uchwalenia i dobrze by było by gdyby komisja
zaopiniowała. Jeśli projektantka stwierdzi, że da się wprowadzić tą zmianę to
przedstawimy to na sesji jako autopoprawka do projektu.
Przerwa w omawianiu planu- po konsultacji wrócą do tematu.
Następnie Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski omówił temat gruntów w Buczu. Inwestor
chce wybudować profesjonalny tor wyścigowy na skalę międzynarodową. W związku z
tym geodezja przygotowała uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe
wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Mokrzyska- Bucze. Inwestor już
złożył dokumenty o decyzję środowiskową, bez uzyskania pozytywnej decyzji nie jest w
stanie „ruszyć”.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka odczytała projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonych
w obrębie Mokrzyska- Bucze wraz z uzasadnieniem i następnie poddała pod głosowanie
powyższy projekt uchwały. Głosowano 6 za, jednogłośnie.
Komisja po analizie pisma Dyrektora BOSIR z dnia 18.12.2017r. w sprawie podwyżek
wynagrodzenia dla pracowników i przedstawienia stanowiska przez komisje Rewizyjną
i przedstawienie stanowiska przewodniczącej w tej kwestii na piśmie, celem
przedstawienia go pracownikom BOSiR. Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca komisji odczytała projekt uchwały z dnia 12 grudnia
w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” Antoni Jan
Goetz: głosowano jednogłośnie oraz projekt uchwały w sprawie nadania tytułu
honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” Cecyli Jabłońskiejgłosowano jednogłośnie.
W oczekiwaniu na wyjaśnienia i odpowiedź zgłoszonej uwagi przewodnicząca komisji.
Radny Kazimierz Sproski- czekamy na Panią Bugajską.
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Radna Maria Kucia- uchwałę możemy podjąć albo przyjdą albo nie przyjdą. Jak się nie
dodzwoni to co? Mamy podjąć uchwałę o tym…
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka- o czym Pani Mario mamy podjąć?
Radna Maria Kucia - chwałę na temat plany przestrzennego.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka- tak. W tym planie…
Radna Maria Kucia wraz z radnym Kazimierzem Sproskim- są wskaźniki.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka- które w tej chwili Pan Naczelnik z panią
Bugajską konsultują.
Radna Maria Kucia- to nie podejmujmy i na sesji podejmiemy.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka -mamy komisje od 12ej.
Radna Maria Kucia- ale ja miałam jeszcze jedną.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka - Pani Mario Pani jest od dzisiaj radną?
Dlaczego się tak zachowujecie?
Radna Maria Kucia- mogliśmy mieć o 9:00 przed sesją komisje a sesja jest o 11:00. Tak
mogło być.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka- no ale niestety nie ma. Mogliśmy w ogóle
nie mieć, tak ?
Radna Maria Kucia - mogliśmy nie mieć.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka - Są święta, wraca złośliwość. Ciekawe
dlaczego.
Radna Maria Kucia- nie wraca złośliwość tylko jak jest koniec.
Radny Kaźmierz Sproski, musisz wykorzystać by z czegoś wyspowiadać Marysiu.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka- tu nie chodzi o spowiedź tylko o pracę.
Należy Pani do komisji to Pani powinna wiedzieć, że w grudniu musimy uchwalić i przyjąć.
To że żadna komisja nie ma posiedzenia. W tamtym roku wszystkie komisje miały
posiedzenia, to do kogo ma Pani pretensje?
Radna Maria Kucia- ja nie mam pretensji tylko stwierdzam fakt.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka - żeby przyjąć plan jak poszli rozmawiać,
czy można wprowadzić te zmiany. Niech Pani nie wprowadza mnie w błąd. Komisja się
zapoznała i wcale nie musimy opiniować.
Radna Maria Kądziołka- nie wiadomo, czy oni to w ogóle sprawdzą, czy dopiero na sesji.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka- to mówiłam na samym początku. Czy
będziemy to opiniować ze względu że wszystkie komisje maja wolne, to zostało nas 5 osób
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i na pewno Pani Bugajska jeszcze raz będzie przedstawiać to na sesji. Wcale nie musimy
tego dziś opiniować. Tym bardziej, że poszli uzgadniać pewne rzeczy. To jest ważne dla
mieszkańców, nie dla mnie. Zwróciłam uwagę ponieważ analizowałam sprawę tamtą,
wszystkie plany zagospodarowania w Brzesku, więc uważam, że można było by to
sprawdzić zanim to przyjmiemy, aby nie było problemów.
Radna Maria Kucia- no to przyjmujmy.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka -nie przyjmujmy bo nie mamy wyników.
Radna Maria Kądziołka - to przyjmijmy do wiadomości.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka- to przyjmijmy, o tym mówiłam na samym
początku.
Radna Maria Kucia- to o tym mówię.
Radna Maria Kądziołka –nie wiadomo ile potrwa to sprawdzanie, a na sesji i tak będą
musieli nam tłumaczyć wszystko.
Komisja

przyjęła

do

wiadomości

informacje

dot.

planu

zagospodarowania

przestrzennego o nazwie Jasień-Nowy Świat, dalsze informacje będą przekazane na
najbliższej sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady podziękowała członkom komisji i życzyła miłych i spokojnych
świąt.
W trakcie zamknięcia przybył Naczelnik Bogdan Dobranowski wraz z Architekt
Małgorzatą Bugajską Pala którzy przybyli z odpowiedzią w sprawie parametrów jakie
zostały zapisane w uchwale. Był to błąd projektanta. Przewodnicząca komisji odczytała
projekt uchwały.
Przewodnicząca komisji poddała następnie pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
Gminy Brzesko o nazwie „Jasień - Nowy Świat” wraz z uwzględnioną poprawką dot. zapisu
§8 pkt. 3 podpunkt. 1) : głosowano 6 za, jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodnicząca

Barbara Borowiecka

podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie.
Pełne dyskusje członków komisji w poszczególnych tematach znajdują się na
nośniku informacji (płyta CD), która znajduje się w aktach komisji.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 12:00 do 14:04

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka
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