Protokół Nr 3/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
23 marca 2017 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul.
Głowackiego 51.
Komisja Rewizyjna obradowała w składzie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicząca Komisji;
Radny Marcin Ciurej – członek Komisji;
Radna Maria Kądziołka – członek Komisji;
Radny Kazimierz Sproski – Członek Komisji;
Radna Maria Kucia – Członek Komisji;
Radny Leszek Klimek - Członek Komisji
Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji
Radny Krzysztof Bogusz - członek Komisji;

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
• Burmistrz Grzegorz Wawryka;
• Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk
• Kierownik Henryk Piela
Posiedzenie
Komisji
Rewizyjnej
otworzyła
Przewodnicząca
Komisji
Radna Barbara Borowiecka powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji.
Na podstawie listy obecności przewodnicząca komisji stwierdziła prawomocność obrad
komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca komisji Barbara Borowiecka
przedstawiła proponowany porządek
posiedzenia komisji – uwag do porządku posiedzenia brak, poddała porządek posiedzenia
komisji pod głosowanie - został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
• Analiza stanu dróg po okresie zimowym.
• Przyjęcie harmonogramu prac remontowych dróg ,ulic i punktów oświetleń w
mieście i Gminie Brzesko.
• Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017r. Inf.email
• Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach
18 stycznia i 21 lutego 2017 r.(Protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze
Rady Miejskiej UM w Brzesku p.13.Wszelkie uwagi do protokołów należało
zgłaszać pisemnie do BR przed posiedzeniem komisji.)
• Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów
uchwał skierowanych do komisji – (inf. email)
Ad.1. Analiza stanu dróg po okresie zimowym.
Kierownik Henryk Piela przedstawił komisji informacje dot. stanu dróg gminnych oraz
utrzymanie dróg gminnych w Gminie Brzesko.
I Zakres działania
-Utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim;
-Utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym;
-Oznakowanie pionowe i poziome dróg;
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Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych
i prace te wykonywać będzie firma Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy W. K. Poręba
Iwkowska . Planowane rozpoczęcie robót –kwiecień br.
Na zapytania członków Komisji pan Kierownik przybliżył na jakich zasadach jest
przeprowadzany przetarg jw. jaki jest wzrost cen w stosunku do roku poprzedniego.
W wyniku dokonanego wstępnego przeglądu dróg po okresie zimy stwierdzono znaczne
zniszczenia dróg spowodowane warunkami zimowymi oraz znacznym obciążeniem dróg w
szczególności transportem ciężarowym. Spora cześć dróg wymusza remont metodą nakładek
asfaltowych wraz z częściową wymianą podbudowy. Zabezpieczone środki budżetowe w
wysokości 468 tys. złotych mogą okazać się niewystarczające na pełne wykonanie niezbędnych
planowanych remontów, a w szczególności nakładek asfaltowych . W związku z możliwościami
finansowymi remont zostanie wykonany tylko częściowo nakładkami natomiast pozostały
zakres remontu dróg zapewniający bezpieczeństwo użytkowników wykonany zostanie w
technologii łatania dziur masą asfaltową oraz emulsją asfaltową.
- W dyskusji omówiono możliwości przedstawienia planowanego wykazu remontów dróg i
chodników i przedstawienie ich radzie do akceptacji;
Radna Barbara Borowiecka zapytała w sprawie
realizacji wniosku dotyczącego ul.
Elektrycznej w Brzesku – kierownik Henryk Piela przedstawił sposób i możliwości realizacji
zadania z wykorzystaniem zaplanowanych w budżecie gminy środków finansowych na to
zadanie;
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w jakim stopniu zabezpieczone w budżecie gminy
środki finansowe wystarczą na realizację zaplanowanych remontów i możliwości uzyskania
oszczędności z tego tytułu w wyniku przetargu.
Radna Barbara Borowiecka przedstawia i poprosiła o realizację wniosków składanych przez
mieszkańców Osiedla Kopaliny -Jagiełły dotyczące ul. Topolowej i ul.Letniej.
Radna Maria Kucia zgłosiła potrzebę naprawy zniszczonej kostki na płycie rynku w ramach
remontów chodników.
Na wszystkie zapytania odpowiedział Kierownik Henryk Piela , ponadto przedstawił jak
przebiega realizacja zgłoszonych wniosków dot. oświetlenia ulicznego .
- W dyskusji omówiono możliwości montażu ledowych słupów oświetleniowych na terenie
Gminy Brzesko i zużycia prądu z tego tytułu.
Radna Barbara Borowiecka poprosiła o przedstawienie komisji harmonogramu
remontowych dróg, ulic chodników i punktów oświetleniowych.

prac

Kierownik Henryk Piela odpowiedział, że około 15 kwietnia
nastąpi rozpoczęcie
zaplanowanych prac remontowych , zakończenie robót remontowych na drogach jest
planowane na koniec miesiąca września. Na zapytanie radnej Marii Kucia w sprawie dot.
montażu lampy oświetleniowej na ul. Brzegowej oraz radnej Barbary Borowieckiej w sprawie
montażu oświetlenia na ul. Topolowej Kierownik Henryk Piela wyjaśnił, że wystąpiono do
Zakładu Energetycznego o warunki , projekty są gotowe jak również projekt na ul. Lipowską w
Jadownikach , zobaczymy jakie będą ceny po przetargu na te zadania jeśli będą możliwości to
również itp. wnioski będą realizowane.
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Radny Krzysztof Bogusz odniósł się w swojej wypowiedzi do tematu sprzątania po zimie dróg
np. w Wokowicach gdzie od lat nie jest sprzątane kruszywo .
Kierownik Henryk Piela nie ma żadnego problemu by to posprzątać tylko są to kilometry dróg
, a pieniądze mamy jedne. Firma BZK sprząta pozimowo ulice w mieście jeśli zlecimy sprzątanie
ulic na sołectwach to nie wystarczy nam środków na remonty bo za darmo nikt tego nie zrobi.
Dzisiaj w Wokowicach firma czyści kratki kanalizacyjne. Należy poprzez radnych i sołtysów
zachęcać mieszkańców by sprzątali przy swoich posesjach i chodnikach. Jeśli będzie decyzja
sprzątania ulic na sołectwach to będzie to kosztować około 40 tysięcy złotych więcej.
Radna Barbara Borowiecka zwróciła uwagę na bardzo zanieczyszczony teren gminny na
osiedlu Jagiełły, jest to teren przewidziany pod budowę Parku Wypoczynku i Rekreacji,
problem zanieczyszczonych terenów gminnych, a także działek prywatnych po okresie
zimowym występuje co roku. Na samym osiedlu, gdzie teren należy do Spółdzielni
Mieszkaniowej jest porządkowany. Poprosiła o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, a także o
poinformowaniu prywatnych właścicieli działek o ich uporządkowanie.
Radny Krzysztof Bogusz zaproponował kolejny raz wykorzystanie więźniów przy placach
porządkowych na terenach miejskich i wiejskich.
W krótkiej dyskusji komisja przeanalizowała możliwości zobligowania mieszkańców i
egzekwowania sprzątania chodników przy drogach gminnych.
Po dyskusji opinia komisji:
•

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione informacje dot. stanu dróg gminnych
po okresie zimowym.

•

Komisja wysłuchała informacji na temat prac remontowych dróg, ulic i punktów
oświetleniowych na terenie MiG Brzesko.

Ad.3. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017r. Inf.email
Kierownik Antoni Staszczyk przedstawił informacje jw. informacja została członkom komisji
przedłożona w wersji elektronicznej.

Omówił następujące zadania:
•

Budowa boisk sportowych o sztucznej nawierzchni w Jadownikach, Jasieniu i w Porębie
Spytkowskiej

•

Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji – kierownik wskazał na projekcie co
jest zaplanowane do wykonania. Wniosek złożony do LGD 20 marca.

Radna Barbara Borowiecka przypomniała, że ten wniosek ujęty w Programie Rewitalizacji i
budowa tego parku miała być z tego programu realizowana, bo najlepiej w ten program się
wpisuje.
W dyskusji komisja omówiła możliwości pozyskania środków unijnych na budowę
przedmiotowego parku wypoczynku ze środków LGD; Kierownik A. Staszczyk przedstawił inny
wariant- projekt realizowany LGD, gdy nie przejdzie realizowany będzie z PROGRAMU
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REWITALIZACJI.
•

Wykonanie termomodernizacji budynków oswiatowych i budynku UM; wnioski zostały
złożony już w niedługim czasie dowiemy się, czy mamy szanse na uzyskanie tych
dotacji. Jest to inwestycja droga i jeśli otrzymamy środki to zostanie to rozbite na 3 lata
budżetowe;

•

Przebudowy ul. Zacisze w Brzesku
- Pan Kierownik Staszczyk przedstawił
przewidywalne koszty wykonania odwodnienia tej ulicy są bardzo wysokie jak również
nie wszyscy właściciele prywatnych działek wyrażają zgodę na to by odwodnienie
przechodziło przez ich działki. Mieliśmy do wyboru wykonanie ul. Zacisze lub
Elektrycznej, wybraliśmy Elektryczną, a pan Piela obiecał, że wykona na ul. Zacisze
niezbędne prace w ramach remontów bieżących by mieszkańców nie zalewało.

Przewodniczący K. Ojczyk stwierdził, że kosztorys wykonania tej ulicy jest gigantyczny i nikt
takich ogromnych wydatków nie poniesie . Temat mógłby być realizowany tylko
i wyłącznie pod warunkiem, że zainteresowane osoby pozwolą przez swoją działkę przekopać
tak, by odwodnienie było po minimalnych kosztach. Wykonano już pewne dokumentacje dosyć
drogie i szkoda, że nie było wcześniej informacji, że mieszkańcy nie wyrażają zgody.

Kierownik Antoni Staszczyk omówił kolejno zadania:

•

Modernizacja ul. Zachodniej w Jadownikach przetarg został ogłoszony jest już na
końcowej fazie rozstrzygnięcia, niebawem zostanie zawarta umowa i zadanie będzie
realizowane.

•

Rewitalizacja Placu Kazimierza Wielkiego projekt ujęty w Programie Rewitalizacji pan
kierownik przedstawił co zostało zaplanowane do wykonania w tym zakresie min.
urządzenie tam parkingu, małej architektury, ronda, sceny. W szerokiej dyskusji
omówiono potrzebę budowy parkingu na Placu Kazimierza.

Członkowie komisji zwrócili uwagę w dyskusji na plany dot. budowy ronda na ul. Ogrodowej co
może spowodować utrudnienia dla autobusów dalekobieżnych oraz, czy sensem jest
wydawania tak dużych środków finansowych tylko po to by wybudować tam parking. Radny
K. Bogusz zwrócił uwagę na niezgodne z prawem umieszczanie małej architektury w środku
placu przy organizowaniu masowych imprez. Przewodniczący RM K. Ojczyk stwierdził o braku
informacji dotyczących - planów, nakładów i zasadności oraz projektu. Radny Kazimierz Sproski
stwierdził: Parking jest potrzebny, przyniesie dochody a park tylko koszty.
Przybyły na posiedzenie komisji Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się w swojej
wypowiedzi do planów w zakresie budowy parkingu na Placu Kazimierza Wielkiego. Chodzi o
to by ten plac był maksymalnie wykorzystany, przygotowujemy dokumentację na to zadanie.
Rozważaliśmy tam kilka wariantów i to obecne rozwiązanie jest najlepsze. Ponadto Burmistrz
przedstawił informacje dot. budowy wieży widokowej na Bocheńcu w Jadownikach.
Pan Kierownik Antoni Staszczyk przedstawił ponadto informacje dot:
•

Budowy wieży widokowej na Bocheńcu w Jadownikach;
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•

budowy chodnika w Jasieniu od szpitala w kierunku ronda w Jasieniu, projekt jest
wykonywany ma być gotowy na 30 czerwca br.;

•

Budowa parkingu przy dworcu PKP w Brzesku – wyjaśnienia złożył również Burmistrz
Grzegorz Wawryka;

•

Opracowanie dokumentacji i przebudowa kanalizacji deszczowe w rejonie ul.
Wiosennej i Poprzecznej w Brzesku;

•

Wykonanie projektu drogi do strefy przemysłowej od ulicy Solskiego do Przemysłowejjest porozumienie z 6 przedsiębiorcami, jeśli zrobimy projekt to przedsiębiorcy dołożą
się do realizacji tej drogi i będzie to pierwszy etap drogi w kierunku „gruntów na medal”.
Mamy środki na wykonanie projektu i projekt został już zlecony , środków na projekt
wystarczy ;Na zapytanie radnego Kolbusza pan kierownik odpowiedział w temacie
możliwości demontażu istniejącej trakcji kolejowej której właścicielem jest pan K.

•

Wykonanie koncepcji szlaków komunikacyjnych w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte
– dzisiaj zostało zaplanowane spotkanie w tym temacie , wstępne szczegóły już zostały
omówione.

•

Budowy ulicy Jana Pawła II , Sikorskiego, Odrodzenia na osiedlu Słotwina co jest
zaplanowane do wykonania w tym roku. Na zaplanowane zadania braknie środków
finansowych dlatego też wyliczono, że braknie około 100 tysięcy złotych, zaplanowano
wcześniej 200 tysięcy. . Kierownik Staszczyk przybliżył w jaki sposób dotychczas były
remontowane przedmiotowe drogi i potrzeby w tym zakresie . Jest projekt , pozwolenie
na budowę. Taki wniosek o dodatkowe środki został zgłoszony na komisji finansowej
jako formalna zmiana na najbliższą sesję przez panią Skarbnik. Jest tam dużo budynków
mieszkalnych gdzie ludzie mieszkają od kilkunastu lat i się domagają tego. O takiej
kwocie dowiedzieliśmy się dopiero wówczas gdy zostały przeliczone kosztorysy na to
zadanie by wykonać jakiś rozsądny kawałek.

Radna Barbara Borowiecka Stwierdziła ,że to duża kwota -niektóre zadania w budżecie są na
mniejszą kwotę, wyraziła swoje obawy w związku z tym Nie jestem przeciwna, ale zwracam
się z zapytaniem, czy to nie będzie kolidowało z pozostałymi zaplanowanymi zadaniami , bo to
zadanie będzie realizowane jako pierwsze. Pozostałe zadania zaplanowane, ujęte w Budżecie
mogą już nie mieć tego zabezpieczenia finansowego. Mówimy o zrównoważonym rozwoju.
Radna Maria Kucia zapytała, czy nie ma innych pilniejszych zadań do wykonania.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zapytał, czy to jest wniosek burmistrza zaproponowany
przez panią skarbnik.
Kierownik Antoni Staszczyk – wiele razy mówi się by zrobić cos raz, a dobrze jak np. Plac Żwirki
i Wigury.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zapytał, czy na Plac Żwirki i Wigury są w budżecie
zaplanowane środki finansowe, bo tak naprawdę wolałby by w centrum było coś zrobione,
które będzie służyć wszystkim i jest wizytówką miasta.
Radna Maria Kucia – zwróciła uwagę, że na ul. Ogrodowej mieszkańcy nie mają tam uczciwych
chodników.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że w tym przypadku pan kierownik również ma racje
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tylko boi się, że ta kwota 100 tysięcy złotych przyblokuje realizacje pozostałych zadań.
Kierownik Antoni Staszczyk – wyjaśnił, że inaczej dzieli się środki na drobne rzeczy ale na tym
osiedlu inwestycje miały kosztować kilkanaście milionów złotych. My zawsze wnioskujemy o
więcej środków ale nam się te środki obcina.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk albo się mówi uczciwie i jasno przy uchwalaniu budżetu
gminy, że np. Słotwina potrzebuje pół miliona złotych, a nie teraz tylnymi drzwiami się
wprowadza. Jemu osobiście się to nie podoba i składa formalny wniosek by te środki przekazać
na dokończenie Placu Żwirki i Wigury i prosi by go poddać pod głosowanie po wysłuchaniu pani
skarbnik. Wiemy jakie są zadania , przekazano 200 tysięcy , a teraz jeszcze musimy jeszcze
dołożyć 100 tysięcy, tak się nie robi. W tym roku daliśmy na Osiedle Słotwina kwotę 500 tysięcy
złotych, a na inne osiedla przekazaliśmy kwotę 50 tysięcy złotych i przez to, że na jego osiedlu
została wybudowana hala sportowa to nie dostaniemy ani złotówki.
Radny Kazimierz Sproski zawsze jest lepiej zrobić raz, a dobrze.
Radna Barbara Borowiecka poprosiła o zapewnienie, że na inne zadania środków nie braknie.
W dalszej szerokiej dyskusji z udziałem członków komisji w temacie jw. wypowiedział się
Burmistrz Grzegorz Wawryka, który przedstawił jakie realizowane są inwestycje na pozostałych
osiedlach i sołectwa Gminy Brzesko.
Na zakończenie odnośnie wypowiedzi pana K. Sprowskiego ważna i potrzebna jest budowa
nowych dróg tam gdzie mieszkańcy się dopiero budują ale równie ważny jest remont dróg tam,
gdzie mieszkańcy wnioskują od wielu lat, przytoczyła ul. Elektryczną.
Następnie Kierownik Antoni Staszczyk odpowiedział, że dopiero od niedawna droga
Elektryczna jest własnością gminy bo pewnie już dawno byłaby zrobiona. Następnie omówił
pozostałe
zadania
do
realizacji
w
roku
bieżącym.
W dyskusji omówiono temat utworzenia domu dziennego pobytu dla seniorów , budowy
mieszkań dla seniorów.
Po szerokiej dyskusji opinia komisji:
Komisja wysłuchała szczegółowych informacji na temat realizacji inwestycji zaplanowanych
na rok 2017 i pozytywnie je opiniuje. Głosowano jednogłośnie
Następnie Przewodniczący Krzysztof Ojczyk omówił projekt uchwały w sprawie zmiany w
Statucie Gminy Brzesko. Projekt dotyczy zmiany ust.4 paragrafu trzeciego Regulaminu Rady
Miejskiej. Polega na dodaniu części zdania, że wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w
protokole sesji. Temat jest znany, był poruszany przez mieszkańca na sesji która odbyła się w
RCKB, dyskusja się rozpoczęła i trwa do dziś. Są różne komentarze w tym temacie, niektórzy
twierdzą z mieszkańców, że radni mają coś do ukrycia. Jest to kompletna bzdura ponieważ sesje
są monitorowane, każdy może przyjść na sesję, a to co jest wypisywane to nie ma nic
wspólnego z rzeczywistością. Musimy to uszanować, sam ma wątpliwości co do tego zapisu od
strony prawnej , nie ma takiego obligu jednak możemy taki zapis w Statucie zamieścić. Są
powiatowi radni, którzy twierdzą, że im się udało takie zmiany przeprowadzić , nie będzie sam
tego sądził rozsadzi to organ nadzoru. Jemu osobiście ten zapis nic nie szkodzi , sprawa
oczywiście dotyczy wszystkich radnych , natomiast każdy sam rozsądzi, czy chce być za lub
przeciw. Taki projekt uchwały na sesje przedłoży, w 2005 roku taki projekt wnosił. Nie jest to
sformułowanie, że jest to głosowanie imienne. Ma swoje zastrzeżenia, jeżeli zostanie to
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zausterkowane to przyjmie to do wiadomości. Poprosił o zaopiniowanie przedmiotowego
projektu uchwały.
Radna Maria Kucia stwierdziła, że w powiecie się to udało zrobić ponieważ tam się ludzie nie
znają.
Radna Barbara Borowiecka – wyjaśniła, że samorząd powiatu działa w oparciu o inną ustawę.
Temat w dyskusji należy podzielić na dwie części. Jeżeli chodzi o prawne przygotowania to
projekt uchwały dotyczący zmian w Statucie powinien zawierać podpis i opinię radcy
prawnego Urzędu po drugie w niczym to nie przeszkadza by przewodniczący Rady uzupełniony
projekt przedstawił na Sesji pod obrady Rady do zaopiniowania. Nie jestem przeciwna nie
mamy nic do ukrycia sesje ,komisje są jawne, musimy jednak przedstawić podstawę prawną
Ustawę o Samorządzie Gminnym odnośnie głosowania.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – wyjaśnił, że projekt uchwały może być zaopiniowany, a
opinia radcy prawnego może zostać później dołączona.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zaproponował by na spokojnie podejść do tego tematu,
przedyskutować i nie spieszyć się z takimi zapisami. W ilu gminach takie zapisy są- wyjaśniano,
że w około 4 % gmin.
Przewodnicząca komisji B. Borowiecka przedstawiła sprawdzone informacje jak to działa w
innych gminach i odnośnie zapisów w Statucie. Mieszkańcy oczekują transparentnej Rady
zgłaszają wobec radnych takie oczekiwania odnośnie głosowania.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – uważa, że u nas nie ma z tym problemu, głosujemy, obrady
są nagrywane , monitorowane i równie dobrze nie przeszkadza mu by był zapis, że np. radny
Ojczyk tak zagłosował. Jeżeli komuś to przeszkadza to się wypowie na nie.
Radna Barbara Borowiecka przedstawia możliwości spełnienia oczekiwań mieszkańców
odnośnie głosowania, działając zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, a Statut
gminy jest aktem prawa miejscowego. Organy samorządu ustanawiają akty prawa
miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów, jedynie na podstawie i w
granicach upoważnień zawartych w ustawie. Samorządy zastosowały takie rozwiązania, że
nagrywane są sesje a następnie upublicznione bez zmiany Statutu ..
Burmistrz Grzegorz Wawryka pan przewodniczący zaproponował, a potem będzie problem jak
to interpretować i gdzie takie zapisy mają się pojawić. Będzie to liczone na sesji i tak też
zapisane.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk tak jak powiedział, są oczekiwania mieszkańców by taki zapis
był jeśli się utrzyma to taki zapis będzie, jeśli nie to tematu nie będzie. Nikt nam wówczas nie
powie, że ktoś coś ma do ukrycia. On sam nie ma nic do ukrycia.
Radna Barbara Borowiecka najlepsze rozwiązanie nagrana i upubliczniona sesja daje
możliwość jej odtworzenia jako informacji na stronie internetowej urzędu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - ale mogą się zdarzyć również błędy techniczne i jak to
później wytłumaczyć?.
Radna Barbara Borowiecka też nie ma nic do ukrycia, działamy na korzyść mieszkańców i
komu mamy się tłumaczyć skoro sesje i komisje są jawne wszystko do sprawdzenia.
Przeanalizujemy jeszcze temat projektu, przedstawi to co przygotowała, nie jesteśmy przeciw
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chodzi mi tylko o podstawę prawną,
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk posiada opinię prawną nadzoru prawnego Wojewody, radni
ją znają.
Radna Borowiecka dodała opinia która mówi, że jest nie do przyjęcia taka zasada głosowania.
Przedstawiła panu przewodniczącemu dokumenty dotyczące zapisów głosowania w różnych
gminach, rozstrzygnięcia nadzorcze. Przedstawiane informacje publicznie odnośnie takiego
zapisu głosowania nie wszystkie są prawdziwe
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk wie o tym, ale ponieważ mieszkańcy w większości tego nie
weryfikują tylko przyjmują informację, która jest napisana.
Radna Borowiecka dodała, dlatego przedstawimy w protokole podstawę prawną by
poinformować mieszkańców że radni w Brzesku nie mają nic do ukrycia .Zobowiązani są
działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – stwierdził, że pan przewodniczący winien przedstawiać
uchwały, które same się obronią.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – w niektórych gminach się to udało i przeszło , jeśli u nas się
to nie uda to nie będzie miał z tego tytułu do siebie żadnych pretensji i zawsze tak jak sobie
życzą tego mieszkańcy nikt nie powie, że się czegoś boimy.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się do tematu pełnej jawności obrad sesji, była taka
potrzeba odpowiednia kamera została zamontowana. Ponadto Burmistrz odniósł się do
zapytania radnej Borowieckiej i tematu upubliczniania obrad sesji i komisji Tak jak
przewodniczącej zależy mu,by to zostało dobrze zrobione i żeby nam nikt tego nie uchylał.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że w tej sprawie najważniejsza jest opinia
wojewody. W opinii która posiada jest napisane, że wprowadzenie głosowania imiennego jest
niezgodne z przepisami natomiast w niektórych gminach ten temat został podjęty i udało się.
Radna Barbara Borowiecka – dodała, nigdzie w żadnej gminie nie ma odnotowane głosowanie
jawne, imienne. Tylko w dwóch przypadkach samorząd gminy może głosować jawnie, imiennie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zaproponował ponowną analizę powyższego projektu uchwały z
udziałem radców prawnych, by później nie było problemu.
W dalszej dyskusji członkowie komisji zwrócili uwagę na potrzebę ponownego
przedyskutowania powyższego projektu uchwały.
Radny Kazimierz Sproski uważa, że w protokole winno zostać napisane z wyszczególnieniem
imienia i nazwiska, skoro jest jawne.
Radna Barbara Borowiecka - odpowiedziała, żeby było podane nazwisko to każdy radny przy
głosowaniu mógłby wstać i uzasadnić dlaczego tak głosuje i byłoby odnotowane w protokole
– tylko takie jest wyjście, albo sesja nagrana , upubliczniona bez zmiany statutu. Jedynie w
SWM jest zapis – głosowanie jawne lub głosowanie imienne i oni mogą prawidłowo działać.
Samorządy mają wytyczne odnośnie głosowania.
W dyskusji odniesiono się do sposobu głosowania w powiecie brzeskim i wprowadzonych
zmian oraz innych gminach.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że jest podgląd sesji każdy może przyjść i zobaczyć
, są wypowiedzi i jeśli ktoś będzie chciał być za tą zmianą i identyfikować go w protokole jakie
zajął stanowisko to jest za tym, jeśli nie to będzie przeciw.
Radna Barbara Borowiecka stwierdziła, że mieszkańcy mają duży wpływ na wybory
przedstawicieli samorządu burmistrza radnych sesje i komisje jawne, mają prawo przyjść na
komisje ,mają możliwość zwrócenia się i otrzymania dokumentacji. Radny przedstawiciel
mieszkańców, obdarzony podczas wyborów zaufaniem i jeśli podnosi rękę na sesji by
głosować to nie przeciwko mieszkańcom i jest to bez zapisu w protokole głosowanie jawne i
imienne. W ustawie o samorządzie gminnym jest odnotowane, że samorząd gminy może
głosować działać jawnie , imiennie tylko w dwóch przypadkach. PODJĘCIE UCHWAŁY O
przeprowadzenie REFERENDUM art.28a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym w sprawie
odwołania burmistrza w sytuacji nieudzielenia absolutorium. Drugi przypadek ,uchwała rady
w myśl artykułu 28b ust 3ustawy o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania
burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium. W związku z powyższym wszelkie
odstępstwa od trybu głosowania przez radę gminy przewidzianego w art.14 ustawy w tym na
rzecz głosowania jawnego imiennego, stanowią wyjątki dopuszczalne jedynie w drodze ustawy.
Mówiła o tym zapisie po listopadowej sesji a interpelacji radnego Kolbusza, odnośnie zmian
głosowania zainteresowanemu mieszkańcowi i jestem w stanie odpowiadać za to jak głosuję.
Natomiast jeśli my radni jesteśmy zobowiązani ustawą podkreślenia wymaga, że przepisy
Statutu gminy jako aktu prawa miejscowego zajmującego odpowiednie miejsce w hierarchii
aktów prawnych powinny pozostawać w zgodzie z przepisami rangi ustawowej- w tym
przepisami podstawowej ustawy regulującej ustrój samorządu gminnego jaką jest ustawa Rada
gminy nie może ani w Statucie ani w innej swojej uchwale wprowadzać innych kwalifikowanych
form głosowania nie mamy możliwości żadnej modyfikacji tego zapisu.
Radna Maria Kądziołka – zaproponowała by ten temat ponownie na spokojnie
przedyskutować, sama nie boi się pokazać za czym głosuje.
TAK JAK WCZEŚNIEJ
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział że – przedstawi ten projekt na sesje ponieważ
chce zamknąć dyskusję. Cały czas również przychodzą strony które o to pytają i jest to
konsekwencja tego, że są publikacje na stronie Pana
Radna Barbara Borowiecka
Ad.4.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach
18 stycznia i 21 lutego 2017 r.(Protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej
UM w Brzesku p.13.Wszelkie uwagi do protokołów należało zgłaszać pisemnie do BR przed
posiedzeniem komisji.)
•

Protokół z dnia 18 stycznia 2017 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

•

Protokół z dnia 20 lutego 2017 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
skierowanych do komisji – (inf. email)
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•

projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
Brzesko środków stanowiących fundusz sołecki.

Radna Barbara Borowiecka – przypomniała, że na zebraniu sołtysów i przewodniczących
Zarządów Osiedli na którym była obecna sołtysi podjęli decyzję o nie wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Brzesko środków stanowiących fundusz sołecki. Nie było ani
jednej osoby, która by zajęła odrębne stanowisko by wyrazić zgodę na wyodrębnienie środków
Radny Krzysztof Bogusz – odniósł się do informacji jakie sołtysi otrzymują z UM na temat
funduszu sołeckiego. Nie był na zebraniu, ale zna przekaz z zebrania. Wini w tym różne osoby
, które nie umiały przedstawić odpowiednio tego tematu osobom zainteresowanym tak jak
należy. Ile lat można wciskać takie informacje i posługiwać się fikcją.
Radna Barbara Borowiecka na tym zebraniu obecni byli zainteresowani i podjęli taką decyzję.
Następnie odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie jak niżej:
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Brzesko środków stanowiących fundusz sołecki.
Głosowano 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący

•

Rozpatrzenie Pisma Pani MF-W z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dot. RPWiK.

Radna Barbara Borowiecka odczytała pismo jak wyżej.

Opinia komisji:
Komisja zapoznała się z pismem Pani MF-W z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dot. RPWiK i
ze względu na toczące się postępowanie administracyjne nie może zająć stanowiska.
Jednocześnie komisja wnioskuje do Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku o przedstawienie
komisji wyjaśnienia końcowego do przedmiotowej sprawy, po zakończeniu postępowania i
udzielenie odpowiedzi wnioskodawczyni. Głosowano jednogłośnie

•

Analiza pisma Nauczycieli PG nr 1 w Brzesku z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dot.
dalszej działalności PSP nr 1 w Brzesku.

Następnie radna odczytała pismo Nauczycieli PG nr 1 w Brzesku z dnia 2 marca 2017 r. w
sprawie dot. dalszej działalności PSP nr 1 w Brzesku.
W dyskusji komisja odniosła się do zarzutów zawartych w piśmie , jakie ustalenia zostały
podjęte na poprzednich komisjach natomiast radna Kądziołka zobowiązała się przeprowadzić
konsultacje społeczne wśród rodziców na osiedlu Ogrodowa z wyszczególnionych bloków.
Po dyskusji opinia komisji: Komisja zapoznała się z pismem Nauczycieli PG Nr 1 w Brzesku z
dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dot. dalszej działalności PSP nr 1 w Brzesku i przyjęła je do
wiadomości.
Następnie komisja powróciła do tematu analizy projektu uchwały w sprawie Zmiany w
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Statucie Gminy Brzesko.
Odbyła się dyskusja w wyniku której radni zajmowali swoje stanowiska. Komisja stwierdziła, że
przedłożony projekt uchwały nie spełnia wymogów formalnych tj. brak opinii i podpisu radcy
prawnego Przewodnicząca komisji B. Borowiecka zwróciła uwagę na brak możliwości
zaopiniowania omawianego projektu uchwały ze względu braku Quorum. Wprawdzie komisja
już długo obraduje ale raz w miesiącu i radni o posiedzeniu są informowani wcześniej.
Członkowie komisji rozważali przesunięcie terminu wprowadzenia projektu uchwały j,w, pod
obrady komisji i możliwość zaopiniowania na następnej sesji.
Tak jak wcześniej przewodniczący stwierdził ,nie przesunie terminu podjęcia powyższej
uchwały. Temat nie jest skomplikowany i każdy wie o co chodzi.
Radna Barbara Borowiecka poinformowała, że Rada Miejska działając na podstawie art.18
ust.21 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie art.14 tej ustawy mówi, że uchwały Rady Gminy
zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
gminy w głosowaniu jawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej. Wskazany przepis określa
generalną regułę mającą zastosowanie do wszystkich głosowań rady gminy , zaś skutkiem nie
dochowania wymagań określonych w tym przepisie jako skutki nieważności uchwały przez
powołany do tego organ nadzoru nad działalnością gminy. sprzecznej z prawem Przepis .Art.14
ustawy reguluje kwestię większości głosów , czyli quorum , jawny charakter głosowania.
Ustawodawca powiedział także wyjątki od wskazanej zasady głosowania radnych , jednakże
mogą się one znaleźć jedynie w normach rangi ustawowej. Należy wskazać, że ustawa o
samorządzie gminnym przewiduje głosowanie jawne imienne jedynie w dwóch przypadkach ,
przeprowadzone referendum w sprawie odwołania burmistrza lub wójta z powodu nie
udzielenia absolutorium z wykonania budżetu gminy oraz art.28 „a” ust.5 ustawy oraz
przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza z innych przyczyn. . .
Radna Maria Kądziołka zaproponowała , że można zamieścić nagranie sesji na stronie
internetowej i kto będzie chciał oglądać będzie oglądał.
.
Radna Barbara Borowiecka – przypomniała, że uchwały rady gminy zapadają połowy zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu
jawnym radnych obowiązuje a tylko w dwóch przypadkach może głosować jawnie imiennie.
Ustawodawca w sposób jednoznaczny uregulował na gruncie ustawy o samorządzie gminnym
tryb głosowania i przypadki w których głosowanie imienne może być przeprowadzone inaczej..
Radna Maria Kądziołka zaproponowała, by dzisiaj nie głosować nad przedmiotowym
projektem uchwały ponieważ mamy wątpliwości , zapoznaliśmy się i nie będziemy głosować.
Radna Barbara Borowiecka nie będziemy głosować ,bo nie możemy z braku Quorum. Na
przykładzie jednej z gmin gdzie wprowadzony jest system E-SESJA także obowiązuje jawne
głosowanie ,wyniki głosów imiennych w protokołach nie zamieszczają poinformowała,
wyniki są umieszczone w zakładce na stronie internetowej. Jest taki zapis w Statucie powiecie
brzeskim, Chodzi o te zarzuty ,TEMAT imiennego głosowania, które padły przedstawiłam
obowiązującą podstawę prawną , W protokołach nie ma zapisów wyników głosowań
imiennych. samorządy muszą działać zgodnie z ustawą i statutem. Ustawodawca określił
sposób głosowania sejmiku wojewódzkiego , który określa głosowanie jawne lub jawne
imienne. . Poza tym gdyby intencją ustawodawcy było pozostawienie Radzie Gminy wyboru ,
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czy podejmie uchwałę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, czy też w głosowaniu
jawnym imiennym to zapewne posłużył by się analogiczną konstrukcją do użytej w art.19 ust.1
ustawy o samorządzie gminnym tak jak w sejmiku wojewódzkim jawnym lub jawnym
imiennym. Ustawa o samorządzie gminnym nie pozostawia żadnych wątpliwości, że zasadą jest
podejmowanie przez rady gmin uchwał w głosowaniu jawnym. Wszelkie odstępstwa od tej
zasady muszą wynikać z woli ustawodawcy. Nie jest możliwe rozszerzenie takiego katalogu w
dowolnych przypadkach, bowiem głosowanie jawne imienne stanowi szczególny sposób
głosowania. Kwestia trybu głosowania nie jest materią pozostawioną radnym przez
ustawodawcę do swobodnego uznania i stosowania w oderwaniu od rozwiązań określonych
w ustawie. Żadne regulacje stanowione przez radę nie mogą wprowadzać rozwiązań
sprzecznych z postanowieniami ustawy.
Po dyskusji wyrażona opinia przez członków komisji rewizyjnej.
•

Odbyła się dyskusja nad projektem uchwały jw. w wyniku której radni zajmowali
swoje stanowiska. Komisja po analizie i dyskusji zajęła stanowisko, że aby spełnić
oczekiwania mieszkańców proponuje zwrócenie się do ustawodawcy z wnioskiem o
zmianę podstawy prawnej odnośnie głosowania jawnego imiennego

•

Po wyczerpaniu tematów

posiedzenie komisji zostało zakończone.
Przewodnicząca podziękowała członkom komisji

Obrady trwały od godz.12.00-15.50
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
……………………………………………..
Protokołowała:

Barbara Borowiecka

Inspektor Marta Kółkowska
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