P R O T O K Ó Ł NR 5 / 2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu :
17 maja 2011 roku.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu
przewodniczył radny Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji. Witając
zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali
wraz z materiałami na posiedzenie. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty
jednogłośnie :
1.
2.
3.

Przyjęcie
protokołu
z
poprzedniego
posiedzenia
komisji.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2010r.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący
Komisji
Leszek
Klimek
poinformował,
że
protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 kwietnia 2011 roku wyłożony był w
Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są uwagi?
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji
poddał go pod głosowanie.
Następuje głosowanie:
Protokół z dnia 20 kwietnia 2011 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2010r.
Przewodniczący Komisji Leszek Klimek, poinformował, że wypracował już wstępny
szkic wniosku, przeanalizował dochody i wydatki budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok.
W trakcie 2010 roku Rada Miejska w Brzesku podjęła 9 uchwał zmieniających przyjęty
30 grudnia 2009 roku budżet Gminy Brzesko na 2010 rok.
Burmistrz Brzeska wydał 54 zarządzenia zmieniające budżet (w tym zarządzenia
zmieniające stan budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków oraz zawierające
przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, bądź przesunięcia środków
miedzy grupami paragrafów w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej), jak
również wydał 126 zarządzeń pozostałych, tzw. „czyszczących” budżet między
paragrafami klasyfikacji budżetowej, bez zmiany stanu budżetu.
Łącznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie przesłano
w 2010 roku 63 dokumenty.
Naczelnik Wydziału Bużetowo-Księgowego Pani Barbara Odroń-Ferenc,
przedstawiła budżet wg. poszczególnych wydziałów, sprowadzanie finansowe, rachunek
zysków i strat.
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Komisji
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Regionalnej
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Obrachunkowej z dnia 2 maja 2011r. w sprawie budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
W dyskusji poruszono sprawy następujące:
Radny Stanisław Góra, poruszył sprawę poprawy stanu dróg gminnych.
Radny Edward Knaga, poruszył sprawę budowy hali przy szkole Podstawowej Nr 3 w
Brzesku.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka oraz Naczelnik Wydziału ITK Bogdan
Dobranowski, omówili sprawę budowy hali i dalszych kroków jakie zostały podjęte w tej
sprawie.
Po dyskusji i analizie Przewodniczący Komisji odczytał wniosek wraz z uzasadnieniem
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzeska absolutorium za 2010r, po
czym poddał pod głosowanie następujące wnioski i opinie:
Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Brzeska Panu Grzegorzowi
Wawryka absolutorium za 2010 rok.
Głosowano jednogłośnie.
Ad. 3.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Leszek Klimek, poinformował, że jest projekt uchwały
w sprawie odmowy przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku.
Projekt uchwały przedstawił Radny Bogusław Babicz.
Po dyskusji i analizie przedstawiono następujący wniosek i poddano go pod głosowanie:
Komisja Rewizyjna po przedyskutowaniu przedłożonego projektu uchwały w sprawie
odmowy przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w
Brzesku wnioskuje o przełożenie podjęcia uchwały do czasu zmiany umowy Spółki RPWiK, w
celu zniesienia udziałów uprzywilejowanych dla Związku. Głosowano jednogłośnie
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Klimek
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 900 do godziny 1120.
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