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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej Rady  Miejskiej  

w Brzesku odbytym w dniu  19 grudnia  2008  roku podjęte zostały następujące wnioski 

i opinie :

1. Komisja  rozpatrzyła  skargę  złożoną  przez  Pana  Bogdana  Zachara  zam. 

Mokrzyska ul. Na Stoku 20  z dnia 3 grudnia 2008 roku, na  działanie Burmistrza 

Brzeska w przedmiocie niewykonania uchwały Rady Miejskiej w Brzesku i uznaje 

skargę za bezzasadną. 

Głosowano jednogłośnie. 

2. Pozytywnie,  przy  5  głosach  za,  2  wstrzymujących Komisja  Rewizyjna 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr VIII(52)2003 Rady 

Miejskiej  w Brzesku z dnia 28.05.2003 r w  sprawie ustalenia   wysokości i zasad 

wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Brzesku.

3. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zgodnie z przepisami 

ustawy  Kodeksem  Handlowym  wyznaczył  nowego  rewidenta  /innego  niż 

dotychczasowy/  do  zbadania  finansów  Spółki  RPWiK,  z  uwzględnieniem 

weryfikacji wniosku  taryfowego cen opłat za wodę i ścieki, w terminie do końca 

stycznia 2009 roku. Głosowano jednogłośnie.

4. Komisja  kieruje  apel  do  przedstawicieli  Gminy  Brzesko   w  Międzygminnym 

Związku  ds.  Wodociągów i  Kanalizacji,  aby  przy  omawianiu   taryf  cen  wody 

i  kanalizacji  odrzucili  propozycje  podwyżki tych cen, zaproponowanych przez 

Spółkę  RPWiK  na 2009 rok. Głosowano jednogłośnie. 



5. Po  wysłuchaniu   Prezesa  TKKF  Sokół   na  temat  wyników   przeprowadzonej 

kontroli,  Komisja Rewizyjna  ustaliła,  iż   zostanie  powołany   zespół  kontrolny 

celem zapoznania się  z wynikam tej  kontroli. Głosowano jednogłośnie. 

6. Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o   przeprowadzenie  szkoleń  dla 

przedstawicieli  Stowarzyszeń  realizujących  zadania  gminy  w  ramach 

rozstrzyganych  konkursów,  a  rozliczających   się  z  wykorzystania  środków 

publicznych  w zakresie  prawidłowego i zgodnego  z prawem rozliczania tychże 

środków. Głosowano jednogłośnie. 

7. Komisja w dniu posiedzenia otrzymała materiały związane  z  propozycją  zbycia 

zabudowanej  nieruchomości  położonej  przy  ul.  Mickiewicza 68 w Brzesku,  na 

rzecz  właścicieli nieruchomości sąsiedzkiej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 

2339/1  -  w związku z faktem, iż przedstawione zagadnienie jest zbyt  ważne 

członkowie  Komisji  zapoznają  się  z  przedstawionymi  materiałami  i  temat 

powyższy  Komisja rozpatrzy  na swoim posiedzeniu w miesiącu styczniu 2009 

roku. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Brzesku
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